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(ਅਨੁਵਾਦਕ : ਗ੍ੁਰਪਰੀਤ੍ ਵਸੰਘ)  



ਮੇਰੀ ਪਤ੍ਨੀ ਮੇਵਲਹਾ ਨ ੰ  ਸਮਰਪਤ੍ 
ਜੋ ਵਕ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੈ ਅਤ੍ ੇਵਜਸ ਤ੍ੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਲੜਕ ੇਸਾਵਹਰ, ਸਲੀਮ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਇਸ, ਹੇਲੇਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ 

  



ਭ ਵਮਕਾ : ਗ੍ੁਰਮਖੁੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 
 

1957 ਤ੍ੇ ਸਾਵਹਤ੍ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਜਿੱ ਤ੍ਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ-ਅਲਜੀਰੀਆਈ ਅਲਬਰਟ ਕੈਮਸ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ 
ਘਿੱ ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ “ਕਲਪਤ੍ ਵਕਿੱ ਸਾ ਇਿੱ ਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਝ ਠ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਦੇ 
ਹਾਂ”.ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਵਨਰੀ ਹਕੀਕਤ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵਕ ਕਲਪਤ੍ ਕਥਾਕਾਰ 
ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸਾਦਤ੍ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਵਕਰਸ਼ਨ ਚੰਦਰ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ, ਬਲਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ, ਅਸਫ਼ਾਕ 
ਅਵਹਮਦ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗ੍ਰ, ਅਵਹਮਦ ਨਸੀਮ ਕਾਸਮੀ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਾ ਪਰੀਤ੍ਮ, ਫ਼ੈਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਕਈ 
ਹੋਰ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਾਨੇ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਬਹਤ੍ਰ ਵਹੰਦੀ, ਉਰਦ  ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ੍ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਇਲਮੀ ਵਰਸਰਚ ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ 
ਤ੍ਕ ਵਹਚਵਕਚਾਹਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅੜਚਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਦੀ ਸਚਾਈ ਬੇਹਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ-ਵਜਸ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ 
ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ.15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ 
ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਪ ਬੈਠ ਗ੍ਈਆਂ. ਇਹ ਵਕਤ੍ਾਬ ਜੋ ਹਾਸਲ 
ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਬਲਕੁਲ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਮਸ ਨੇ ਸਾਵਹਤ੍ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ ਸੀ: ਇਹ ਸਚਾਈ 
ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝ ਠਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ. 

ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨ ੰ  ਵਲਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਦੋਵੇਂ 
ਮੁਲਕਾਂ ਤ੍ੇ, ਸਮਾਲੋਚਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਧ ਦੀ 
ਬਾਹਰਮੁਕਤ੍ਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੇਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ ਸਿੱ ਚੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੰਟੋ 
ਦੇ ਅਸਲਵਾਦ ਅਤ੍ੇ ਵਕਰਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜ ਦ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ 
ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਿੱ ਚ-ਮੁਚ ਹਕੀਕਤ੍ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਤ੍ੋਂ ਪਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬ ਤ੍ ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਮਲਦੇ ਨੇ. 

ਮਗ੍ਰ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਕ ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ. ਇਥੇ, ਇਸ ਨੇ 
ਬਤ੍ੌਰ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਲਪਵਨਕ ਵਕਤ੍ਾਬ, 2012 ਤ੍ੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ ਵਜਿੱ ਤ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍,ੇ ਪਰਵਤ੍ਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਰਾਚੀ ਵਲਟਰੇਚਰ ਫੇਸਟੀਵਲ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਵਦਨ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਨ ੰ , ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਬਹਤ੍ਰ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਲਪਵਨਕ ਵਕਤ੍ਾਬ, 2012 ਲਈ ਵਜਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: 

‘ਅਸੀਂ ਵਜਊਰੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤ੍ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਵਤ੍ਆਕ਼ ਅਵਹਮਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਡੀਡ, 
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਡਂ ਕਲੀਨਸਡ ਨ ੰ  ਕਰਾਚੀ ਵਲਟਰੇਚਰ ਫੇਸਟੀਵਲ-ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਬਹਤ੍ਰ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਲਪਵਨਕ ਵਕਤ੍ਾਬ ਚੁਵਣਆ ਹੈ. ਵਜਿੱ ਨੀ ਵੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਉਸ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਮੌਵਲਕਤ੍ਾ, ਵਰਸਰਚ ਦੀ ਢ ੰ ਘਾਈ, 1947 ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਕੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ 



ਇਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਵਦਵਤ੍ਾ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਵਨਖੇੜ, ਅਤ੍ੇ ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ 
ਪੜਨਯੋਗ੍ਤ੍ਾ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ’. 
ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼-ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੱ ਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸ਼ਵਹਲਾ ਨਕਵੀ, ਜੋ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਪਰੈਸ ਦੀ 

ਮੈਨੇਵਜੰਗ੍ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੈਨ ੰ  ਮੁਮਬਈ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ, ਜਦ ਮੈਂ 
ਸਿੱਤ੍ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਪਵਾਦ 
ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਇਿੱਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਸਮੀਵਖਅਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ 
ਹਕੀਕਤ੍ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ, 1947 ਤ੍ੇ ਲਹ  ਨਾਲ ਵਲਖੀ ਗ੍ਈ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਨੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੌੜੀ ਵਵਰਾਸਤ੍ ਵਪਿੱਛੇ ਛਿੱ ਡੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 
ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਬੇਵਮਸਾਲ ਸਵਹਮਤ੍ੀ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ 
ਵਜਸ ਚੀਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਹ ਸੀ ਉਣ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਵਵਹਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ,  ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਰਵਹਮ ਵਦਲੀ ਦੀ ਵਮਸਾਲਾਂ. ਅਗ੍ਰ ਵੇਵਖਆ 
ਜਾਵੇ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ੇਗ੍ਾ ਵਕ ਸਾਦਤ੍ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਅਤ੍ੇ ਵਕਰਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਕਾਲਪਵਨਕ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ, ਹਕੀਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸਰਚ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤ੍ੋਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਸਿੱਚ ਸਾਬਤ੍ ਹੰੁਦੀਆ ਨੇ. 

ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦ ਯ .ਬੀ.ਐਲ-ਜੰਗ੍ ਸਮ ਹ ਦੇ ਸਾਵਹਤ੍ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤ੍ੇ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨੇ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਲਪਵਨਕ ਵਕਤ੍ਾਬ, 2012 ਦਾ 22 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨ ੰ  ਇਨਾਮ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਲੀਤ੍ਾ. 
ਵਜਊਰੀ ਨੇ: 'ਅਿੱਤ੍ਵਾਦ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ ਮੌਲਕਤ੍ਾ ਹੋਰ ਬੇਵਮਸਾਲ ਹੋਣ 
ਲਈ' ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕੀਤ੍ੀ. 

ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਗ੍ਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤ੍ੇ ਪਰੋਫੇਸਰ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਗ੍ਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਲਖ ਕੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੀ 
ਵਕਤ੍ਾਬ ਨਾਲ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1947 ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਨਰਪਿੱਖ ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਮਲਹਮ ਲਗ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦ ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਸੁਲਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਵਵਿੱ ਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤ੍ੇ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਹਕੀਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਵਧੀਆ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ/ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਬੇਗ੍ਮ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਅਤ੍ ੇ
ਵਕਸੇ ਵਕਿੱ ਸੇ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਨਸੀਮ ਹਿੱਸਨ, 
ਇਿੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਕੇਸੀਨ, ਡੇਲਾਵੇਇਰ, ਯ .ਐਸ਼.ਏ. ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 
ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਦ ਆਏ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੇਲੀ ਟਾਇਮਸ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਨ ੰ  
ਪਵੜਹਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਦਿੱ ਸੀ. 1947 ਤ੍ੇ ਨਸੀਮ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ 
ਸਮੇਤ੍ ਵਸ਼ਮਲਾ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 
ਉਹ ਵਸ਼ਮਲਾ ਗ੍ਏ. ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਗ੍ਏ ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਕੀ ਸੀ; ਇਹ 



ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਫਸੀਲੀ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਸਜਣ ਰੋਮੀ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਨੀ 
ਪੜਹੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਜੀਵਨਆ ਬੀਚ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਪਰਵਾਰ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਮੇਰੀਲੈਂਡ, ਯ .ਐਸ.ਏ. ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਰੋਮੀ ਨੇ ਨਸੀਮ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀ ਮਤ੍ਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਬਿੱਚੇਆਂ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਗ੍ੁਹਾਰ ਲਗ੍ਾਈ. ਨਸੀਮ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਮਦਦ ਲਈ 
ਵਕਹਾ. ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ੁਜਰੇ ਹੋਏ ਵਦਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ:  

’ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 82 ਸਾਲ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਸ਼ੇਰ ਵਸੰਘ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ. ਮੇਰਾ ਵਵਆਹ 1946 ਤ੍ੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਬਲ ਵਸੰਘ 
ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. 1947 ਤ੍,ੇ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ੍, ਸਾਡੇ ਟਰਿੱਕ ਉਪਰ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਲੀ 
ਕੁੜੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ. ਕਈ ਬੰਦੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ 
ਇਿੱ ਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਨਕਾਹ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਬੇਗ੍ਮ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਫ਼ਜ਼ਲ 
ਖ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ 16 ਸਾਲ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ. ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ 
ਵਚਹਰੇ ਤ੍ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕੋਲਾ ਗ੍ੋਦਾਮ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 
ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੇ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ, ਜਮੀਲਾ, ਜ਼ਬੁੇਦਾ, ਬਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਵਰਜ਼ਵਾਨ. 

1962 ਤ੍,ੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ੍ੀ ਕੁਿੱ ਝ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ 
ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ 
ਸੀ. ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇਆਂ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਵਹਮਦ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਹ ਰ ਅਵਹਮਦ ਨੇ ਸਾਨ  ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ 
ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਸਿੱ ਚ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਸ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਮੈ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ 
ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬਿੱ ਚੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਗ੍ਏ. ਵਰਜ਼ਵਾਨ ਤ੍ਦ ਇਿੱਕ ਵਨਆਨਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਜਨਮ 1960 ਤ੍ੇ 
ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ 
ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਗ੍ਈ. 
1968 ਤ੍,ੇ ਮੇਰਾ ਵਵਆਹ ਸਰਦਾਰ ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ 
ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਰੋਮੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. 
1989 ਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਰੋਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਦ 1997 ਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. 2007 ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਂ ਰੋਮੀ ਨ ੰ  
ਆਪਣੀ ਵਪਿੱਛੀ ਗ੍ਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਤ੍ਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਰੋਮੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਰਿੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਕਤ੍ ਉਹ ਵਕਥੇ ਨੇ. ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਮੈਨ ੰ  
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’. 

ਨਸੀਮ ਹਸਨ ਨੇ ਰੋਮੀ ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤ੍ੀ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਰੋਮੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ ਬਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਦਆਵਵਦ 



ਸਨ. ਉਹ ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤ੍ੋਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ 
ਸੀ. ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤ੍ ੇ
ਉਹ ਸ ਫ਼ੀਵਾਦ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਮੀ (ਜਲਾਲੁਦੀਨ 
ਰੁਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਵਿੱ ਚ) ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰੋਮੀ ਬਹੁਤ੍ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 
ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਤ੍ਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਤ੍ੇ ਮਦਦ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਰੋਮੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੁਣ ਵੀ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ, 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜਨਾਬ ਤ੍ੁਫ਼ਲੈ ਉੱਪਲ (92) ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਹਰਭਜਨ 
ਕੌਰ/ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਬੇਗ੍ਮ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਹੁਣ ਯ .ਐਸ.ਏ ਤ੍ੇ ਡੇਲਾਵੇਇਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ (ਨਸੀਮ ਨੇ ਰੋਮੀ 
ਅਤ੍ੇ ਜਨਾਬ ਉੱਪਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ; ਦੋਵੇਂ ਪਰਵਾਰ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ). ਮੇਰੇ ਡੇਲੀ 
ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤ੍ਾਵਾਰ ਲੇਖ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਪਤ੍ਾ billumian@gmail.com ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

30 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਲੈਕਚਰ ਟ ਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਵਗ੍ਆ; ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 
ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਵੇਖ ਵਰਹਾ ਸੀ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਈ-
ਮੇਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਜਮੀਲਾ ਬੇਗ੍ਮ ਤ੍ੋਂ ਆਈ ਸੀ (ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪਵਰਸ਼ੇ ਪਾਰੀ ਵੀ 
ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ) ਅਤ੍ੇ ਜੋ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਬੇਗ੍ਮ (ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ) ਦੀ 
ਬੇਟੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਡੇਲੀ ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਉਰਦ  ਤ੍ਰਜਮਾ ਪਵੜਹਆ ਸੀ, ਜੋ 
ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਛਿੱ ਵਪਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਸ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤ੍ੀ ਵਦਲ-ਦਵਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ 
ਕਰਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਬੇਤ੍ਾਬ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਸੀ. ਦੁਨੀਆ ਗ੍ੋਲ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਨਸੀਮ ਹਿੱ ਸਨ, ਬਹੁਤ੍ 
ਦ ਰ ਹੋਕੇਵਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤ੍ੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਣਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਵਜਥੇ ਤ੍ਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ 
ਸੀ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਲੰਬਾ ਇਿੱ ਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਸੁਰ  ਹੋਇਆ. ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਘੰਟੇ ਗ੍ੁਜਰੇ ਹੋਏ 50 ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਲਗ੍ ਰਹੇ 
ਸੀ-ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਜਮੀਲਾ ਬੇਗ੍ਮ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ. 

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਜਦ ਦੁਪਵਹਰ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਨਸੀਮ ਹਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਜਮੀਲਾ ਬੇਗ੍ਮ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ-ਭੇਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਮਰ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣ, ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਬੇਗ੍ਮ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਕਨਾਡਾ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ 
ਨਾਲ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ, ਯ .ਅੇਸ.ਏ ਆਈ. ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਜਾਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਨਸੀਮ ਹਸਨ ਨੇ ਤ੍ੁਫ਼ੈਲ ਉੱਪਲ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਉਹ ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤ੍ੋਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 1946 ਦੇ ਆਨੰਦ-ਕਰਾਜ ਤ੍ੇ ਵੀ ਵਸ਼ਰਕਰ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. 
ਉਹ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ, ਵਜਥੇ ਦੋਵੇਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਨਾਬ 
ਉੱਪਲ ਅਤ੍ੇ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ. 



ਜਨਾਬ ਉੱਪਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਜ਼ੀਲਤ੍, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰੋਮੀ ਅਤ੍ੇ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹੀ. 
ਜਨਾਬ ਉੱਪਲ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਵਸੀਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਉਰਦ  ਅਖ਼ਬਾਰ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 
ਲਈ ਬਸ਼ੀਰ ਏ.ਤ੍ਾਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੀਤ੍ੀ.  ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਪਤ੍ਾ, ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ; ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦ ੇ
ਬਾਅਦ ਜਮੀਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ. 

ਜੰਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਹਾਨੀ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ ਖ਼ਾਵਲਦ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤ੍ੇ ਵੀ 
ਪੜਤ੍ਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀ. ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਕੋਲਾ ਗ੍ੋਦਾਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਾਵਲਦ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 
ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਕਰੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ. 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ 
ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਵਰਜ਼ਵਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤ੍ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦਾ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਸੇ ਵਕਤ੍ 
ਜੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਇਹ ਕਹਾਨੀ ਛਪੀ. ਉਸ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਇਹ ਝ ਠ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਧੁਨਕ ਤ੍ਕਨੀਕ ਨੇ 
ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰ ਸਕੇ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਵੀ. 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਮੀ ਵਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤ੍ੇ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਲਈ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ਾ. 13 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਏ, ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਥਾ 
ਟੇਵਕਆ. ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਬਾਅਦ, 20 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਾਹਗ੍ਾ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਦਾਖਲ ਹੋਏ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਬੇਟੀ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਲ ਚੁਕੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਕਨਾਡਾ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ, ਉਹ ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ 
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਗ੍ਏ. ਅਖੀਰਕਾਰ, 22 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਆਏ ਅਤ੍ੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਵਾਰ 
ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਜੋ ਨਸਲੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਾਲੇ ਕਰਾਚੀ ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਥੇ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਪਰਵਾਰ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ 
ਨਾਤ੍ੀ-ਪੋਤ੍ੇ ਨੇ. ਵਫਰ 30 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨ ੰ  ਰੋਮੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਮਤ੍ਰੇਈ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਜਨਾਬ ਉੱਪਲ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਨੇ ਵਦਨ ਤ੍ਕ ਜ਼ਰ ਰ ਵਜ਼ੰਦਾ ਰਹੇ ਵਕ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਵੇਖ ਸਕਣ. ਰੋਮੀ 
ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਨਸੀਮ ਹਸਨ-ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਇਤ੍ਹਾਦ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਦਾ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨੇ ਆਘਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮਜ਼ਹਬ ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸਤ੍ ਨ ੰ  ਪਰੇ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਵਜਿੱ ਤ੍ 
ਗ੍ਈ. ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਖਤ੍ਮ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ. 2014 ਦੇ ਬਸੰਤ੍ ਤ੍ੇ, ਲਾਹੌਰ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਔਫ 
ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਾਇੰਸੇਸ ਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ਆਮਨਾ ਅਲੀ, ਵਜਸ ਦਾ 



ਪਰਵਾਰ ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਤ੍ੁਫੈਲ ਉੱਪਲ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਕਰੀਬੀ 
ਦਸੋਤ੍ ਸਨ. 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਨੀ ਜੋ ਥੋੜੀ ਘਿੱ ਟ ਨਾਟਕੀ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਵਜਸ ਦੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਸਟੋਕਹੋਮ ਤ੍ੇ ਹੋਈ, ਉਸ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੋਕਹੋਮ ਤ੍ੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਟ ਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਵਰਆਜ਼ ਚੀਮਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  16 ਮਾਰਚ ਦੀ 
ਕਹਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ੁਜ਼ਾਵਰਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਲਵਲਤ੍ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਨ ੰ  
ਵਮਲਾਂ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਅਬਦਲੁਹਾ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ੀ ਸਨ. ਇਿੱਤ੍ਫ਼ਾਵਕਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਵਾਰ 
60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਜੈਨ ਨ ੰ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਭਾਰਤ੍ ਬੌਇਜ ਐਡਂ ਗ੍ਰਲ ਗ੍ਾਇਡਸ ਦੇ ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਬੁਲਾ ਲੀਤ੍ਾ, 
ਵਜਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ 11 ਮਈ 2013 ਨ ੰ  
ਵਮਵਲਆ. ਸ਼ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਵਦਲਚਸਪ ਇੰਟਰਵਵਊ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: 

‘ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਰੋਹਤ੍ਕ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਵਰਆਣਾ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਪਰੀਤ੍ਮ ਵਸੰਘ ਜੈਨ ਅਤ੍ੇ ਅਬਦੁਲਹਾ ਚੀਮਾ 
ਲਾਹੌਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਜਮਾਤ੍ੀ ਸਨ. ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪਵਹਲੇ ਬੈਚ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 
ਜਯ ਡੀਵਸਅਲ ਸਰਵਵਸ ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪੀ.ਐਸ.ਜਯ ਡੀਵਸਅਲ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤ੍ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਵਹਲਾ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ 1928 ਜਾਂ 1929 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਿੱ ਜਾਂ ਨ ੰ  
ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਚੀਮਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ. 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਵਕਡਨੀ ਦੀ 
ਗੰ੍ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ 
ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਨਜਦੀਕ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਮਗ੍ਰ, ਉਸੇ 
ਵਕਤ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਹੋ ਗ੍ਈ ਜਦ ਵਕ ਚੀਮਾ ਸਾਵਹਬ ਦੀ 
ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਚੀਮਾ ਸਾਵਹਬ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਮਜਬ ਰੀ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ 
ਹੋਏ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨ ੰ  ਵਲਖ ਕੇ ਦੇਣਗ੍ੇ ਵਕ 
ਉਹ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ ਦੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਵਮਲ ਗ੍ਈ 
ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਇਿੱਨੀ ਵਿੱ ਡੀ ਵਮਹਰਬਾਨੀ ਸੀ 
ਵਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਯਾਦ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. 

ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਬਦੁਲਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਵਹਬ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ, ਮੈਨ ੰ  ਵਜਥੇ ਤ੍ਕ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ 
ਸਾਲ 1960 ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਵਹਤ੍ ਦਾ ਐਮ.ਏ. ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਫੋਨ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਚੀਮਾ ਸਾਵਹਬ ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਆਉਣਗ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 1947 ਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ 
ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਚੀਮਾ ਸਾਵਹਬ ਵੀ ਤ੍ਦ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਉਹ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੰਦ  



ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਸਵਹਯੋਵਗ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਹਾਸਟਲ ਤ੍ੇ ਵਮਲਣ ਦੀ ਕੀਰਪਾ ਕੀਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ.  

ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਮੁਲਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕਾਉਟ ਗ੍ਾਈਡ ਜਮਬ ਰੀ 
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਸਦਿੱ ਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. 2009 ਤ੍,ੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਸਕਾਉਟ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਾਈਡ ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਈ ਇਿੱਕ ਸਿੱਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ 
ਜਯ ਡੀਵਸਅਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਣ 
ਕਿੱ ਮਾਂ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਦੇ ਸ਼ੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਯ ਡੀਵਸਅਲ ਸੇਵਾ ਤ੍ੇ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਬਦੁਲਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਵਹਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤ੍ੀ ਸੀ. ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  
ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਟਾ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱ ਸਣਗ੍ੇ. ਵਫਰ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਬੇਟੇ, ਕਰਨਲ (ਵਰਟ.) ਅਸਲਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਫੋਨ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ 
ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਹੋਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਵਰਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਟੋਕਹੋਮ ਤ੍ੋਂ ਫੋਨ 
ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਿੱ ਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. 

‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਾਂ. 
ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਬਤ੍ਰਾ ਪਰਵਾਰ, ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਵਜਥੇ ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਵੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. ਇਹ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬੇਹਦ ਸੋਹਣੇ, ਸਵਭਅ 
ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਇਕਿੱਠਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵਹਰ ਤ੍ੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਿੱ ਡੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਭਆਨਕ ਤ੍ਜਰਬੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਢੁੰ ਘਾ 
ਸਦਮਾ ਲਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਖੇਢ ਰਹੇ ਸੀ, 
ਅਚਾਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਵਕਤ੍ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਿੱਨੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 
ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ, ਵਪਤ੍ਾ, ਮਾਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਤ੍ਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਵਹਲਾਂ 
ਉਸ ਬਹੁਤ੍ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ ਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਖਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਨੇ ਕਈ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ.’ 

ਇਿੱਕ ਮਾਇਨੇ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਗ੍ਾਥਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ 
ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਇਹ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੇ, ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਹਿੱ ਸੇਆ ਤ੍ੇ ਖਤ੍ਮ ਹੰੁਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਖੁਨੀ ਕਾਂਡ ਸੀ: 
500,000 – 800,000 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ 10 ਵਮਵਲਅਨ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਭਿੱਜਣ ਲਈ, ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਮਜਬ ਰ ਹੋਏ. ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਦੇ ਸੰਝ ਦੇ 



ਵਕਤ੍ ਉਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ, ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਵਕਆ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ 
ਵੇਵਖਆ, ਭੁਗ੍ਵਤ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 

ਮੈਂ ਇਥੇ ਉਣ ਸਮੀਵਖਅਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਲਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਜ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਗ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਬਹੁਤ੍ ਖੁਿੱ ਲੇ-ਵਦਲਹੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ ਮਕਬ ਲੀਅਤ੍ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਜਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ 
ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਮਗ੍ਰ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਕਤ੍ਾਬ ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ 
ਅਤ੍ੇ ਫੇਸਬ ਕ ਦੁਆਰਾ, ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰਿੱ ਖਦੇ ਨੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਵਮਲ ਚੁਵਕਆ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਮੇਲ ਵਗ੍ੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.  

ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰੌਫੇਸਰ ਡਾ.ਹਰਬੰਸ ਮੁਖੀਆ, ਪਰੌਫੇਸਰ ਡਾ.ਭਗ੍ਵਾਨ ਜੋਸ਼, ਪਰੌਫੇਸਰ 
ਡਾ.ਪਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਡਾ.ਅਵਮਤ੍ ਰੰਜਨ, ਨੈਨੀਂਦਰ ਵਸੰਘ ਵਢਲੌਂ  ਅਤ੍ੇ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ. 

ਮੈਂ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ਼ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ (ਜੀ.ਸੀ.ਯ ), ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਰੋ.ਡਾ.ਹਸਿੱਨ 
ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਧਿੱਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਸਆਸੀ ਵਵਵਗ੍ਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ 
ਵਵਵਜਵਟੰਗ੍ ਪਰੌਫੇਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ ਵਵਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 
ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਨਵੇਂ ਇਲਾਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਚਲੀ ਗ੍ਈਆਂ ਨੇ. ਬਹੁਤ੍ ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ 
ਜਦ ਇਿੱਕ ਜਾਣ  ਪਰ ਭੜਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ. 

ਪਰ, ਮੈਂ ਗ੍ੁਰਪਰੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਵਦਲਹੀ ਧਿੱਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗ੍ਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦਾ 
ਤ੍ਰਜਮਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਲਿੱ ਭਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ 
ਹਨ. ਦੋਨੋ ਕਿੱ ਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਰਜਾ ਲਗ੍ੀ ਹ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 
ਬੜੀ ਉਦਾਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇ 
ਇਸ ਇਹਸਾਨ ਨ ੰ  ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗ੍ਾ. 

 
ਇਸ਼ਵਤ੍ਆਕ਼ ਅਵਹਮਦ            ਸੌਲੇਨਟੁਨਾ  (ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਟੋਕਹੋਮ) 
 9 ਜ ਨ 2016 

                                                                        
  



ਭ ਵਮਕਾ : ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 
ਮੇਰੇ ਵਦਮਾਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਉਪਰ ਵਰਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ 

ਸਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦਾ, ਮਗ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਬਚਪਨ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਵਸ਼ੇ ਉਪਰ ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਬਚਪਨ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਡੇ ਹੋਣ ਤ੍ਕ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਕਸਰ ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 
ਸੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਇਿੱ ਰਦ ਵਗ੍ਰਦ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ 
ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਿੱਕ ਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਘ ਮਦਾ ਹੋਰ 
ਇਸ ਵਪਆਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦਾ. ਬਾਇਕ ਤ੍ੇ ਬੈਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਨ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍ 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਮਗ੍ਰ ਹ ਣ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਵਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਅਤ੍ਾ ਪਤ੍ਾ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. 
ਬਚਪਨ ਤ੍ੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤ੍ੇ ਸਫ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਕੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਇਲਾਕੇ 
ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਵਸਰਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਮਾਰਕੀਟ 
ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਲੀਰਾਮ ਐਡਂ ਸੰਸ ਨਾਮਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤ੍ੇ ਦਵਾਖਾਨਾ, 1970 ਦੇ ਵਕਤ੍ ਵੀ 
ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਇਸੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਸਨ 1947 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਹੰਦ ਵਾਂ ਦੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ. 
ਬੇਲੀਰਾਮ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 1971 ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 
ਇਹ ਅਜੈ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਭੇਦ ਹੈ ਕੀ ਓੁਹ ਦੁਕਾਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਲਾਮਤ੍ ਰਹੇ. 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੋ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਖਦਾਯੀ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਮਸਾਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  
ਵਮਲਦੀਆਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੁਵਾਤ੍ੀ ਯਾਦ ਇਿੱਕ ਬੁਜੁਰਗ੍ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ 
ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. 

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ 
ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਓੁਹ ਇਿੱਕ ਰੁਖੀ ਉਰਦ  ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 
ਹਵਰਆਣਾ ਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰਬੀ ਵਹਿੱਸਾ 
ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਓੁਹ ਇਿੱਕ ਨੁਿੱ ਕੜ ਤ੍ੇ ਖੜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨ ੰ  ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ, ਗ੍ਾਲਾਂ ਕਿੱ ਢੇ 
ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨ ਬਿੱਚੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਤੰ੍ਗ੍ ਕਰਦੇ. ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਦਸਤ੍ਕ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਲੋਨਲ 
ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ. ਓੁਹ ਬੰਦਾ ਚਾਚਾ ਚ ਰਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹ ਰ ਸੀ ਵਜਸ ਤ੍ੋਂਂਂ ਲਗ੍ੇ ਕੀ ਓੁਹ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  
ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਓੁਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ. ਕੋਈ ਓੁਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਾਲ ਦੀਨ ਦਿੱ ਸਦਾ ਸੀ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਮਹਿੱਮਦ. 
ਮੈਨ ੰ ਂੰ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗ੍ਮ ਦੀ ਮੌਤ੍, ਉਸ ਦੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਅਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨ ੰ , ਜੋ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਇਕਿੱ ਲੌਤ੍ੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਖੁਦ 
ਵਿੱ ਡੇ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਫ਼ਸਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਉਸ ਦੀ 
ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੁ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਗ੍ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਮਾਨਵਸਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਝਕਝੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਲਾਹੋਰ ਤ੍ੇ 1953 ਵਵਿੱ ਚ ਅਹਮਵਦਆਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋ ਗ੍ਏ 



ਹੋਰ ਕਰਵਫਊ  ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ. ਰੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਡੀਆਂ ਤ੍ੇ ਬੰਦ ਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ 
ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੁਜਰਦੇ. ਓੁਹ ਇਿੱਕ ਡਰਾਵਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਲੇਵਕਨ ਲਾਲ ਦੀਨ ਬੇਵਫ਼ਕਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਾਲਾਂ ਕਿੱ ਢਦਾ, 
ਵਜਸ ਕਰ ਕੇ ਫੌਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਲਾਲ ਦੀਨ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਾ ਚਖੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ. ਰਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕੇ 
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਦੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਅਤ੍ੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਰਨਾ ਲਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ੍ ਆ ਜਾੰਦੀ. ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜੀ ਲਾਲ ਦੀਨ ਨ ੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ 
ਦੇਂਦੇ ਸਨ. 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਗ੍ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ; ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹ 
ਗ੍ਈਆਂ. ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਗ੍ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਕਤ੍ਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਮੈਨ ੰ  
ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ ਇਨ ਤ੍ਕਲੀਫਾਂ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਸੀਹੇ ਨ ੰ  ਵਕਸ ਤ੍ਰਾਜ  ਨਾਲ ਮਾਵਪਆ ਜਾਵੇ.  
 
ਕਲਪਤ ਨਲਖਾਈਆਂ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ, ਕਾਲਪਵਨਕ ਸਾਵਹਤ੍ ਦਵਾਰਾ ਸਿੱ ਚੀ ਅਤ੍ੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਕ ਖ ਬਸ ਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਨਾਯਾਬ ਤ੍ਸਵੀਰ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਦ ਜੀ ਪਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ੍ 
ਬਣੀ ਵਜੰਨਹੇ  ਮੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਦਲਚਸਪੀ ਉਜਾਗ੍ਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਕਰਸ਼ਨ ਚੰਦਰ, ਸਾਦਤ੍ 
ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਕਿੱ ਸੇ, ਕਹਾਵਨਆਂ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੰਟੋ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਵਸੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਰੋਪਣ ਹੈ. ਇਸੀ ਇਵਤ੍ਹਾਵਸਕ ਘਟਨਾ 
ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਵਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਲਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. 67 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਾਲਪਵਨਕ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤ੍ੇ ਇਕ ਪਰੇਰਨਾ ਦਾ ਜਵਰਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾਂ ਹਾਂ 
ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਉਪਰ  ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਘਿੱ ਟ ਪਈ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਸਮਾਵਜਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਇੰਨੇ ਉਲਝੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸਨ ਕੇ ਕਵਵਤ੍ਾ ਹੋਰ ਕਵੀ ਇਨ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਥਲੇ ਦਬ ਕੇ 
ਰਵਹ ਗ੍ਏ. ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਾਇਜਾ ਗ੍ਲਤ੍ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ ਫੀ ਸ਼ਾਇਰ  ਵਾਵਰਸ 
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਵਚ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਕਵਵਤ੍ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਵਾਵਰਸ ਸ਼ਾਹ (1722-
1798) ਦੀ ਵਲਖੀ "ਹੀਰ" ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਮਸ਼ਹ ਰ ਲੋਕਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤ੍ੀ ਹੈ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ੁਲਨਾ ਰੋਮੀਓ ਜੁਵਲਏਟ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਾ ਪਰੀਤ੍ਮ ਦੇ ਵਾਵਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 
ਕਸੀਦੇ ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਸੁਰ ਵਾਤ੍ੀ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਵਜਕਰ ਕਰਾਂਗ੍ਾ: 
 
ਵਾਨਰਸ ਸ਼ਾਿ  ੰੂ 

 
“ਅਿੱ ਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨ ੰ  ਵਕਤ੍ੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਵਚੋਂ ਬੋਲ, 
ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਜ ਵਕਤ੍ਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਗ੍ਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ 
ਇਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ ੰ  ਵਲਖ ਵਲਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ 
ਅਜ ਲਿੱ ਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੌਂਦੀਆਂ ਤ੍ੈਨ ੰ  ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨ ੰ  ਕਵਹਣ 



ਉਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਵਦਆ ਦਰਦੀਆ ਉੱਠ ਤ੍ਿੱ ਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, 
ਅਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਵਛੀਆਂ ਤ੍ੇ ਲਹ  ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ 
ਵਕਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਵਣਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਤ੍ੀ ਜਹਰ ਵਮਲਾ 
ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਵਣਆਂ ਧਾਰ ਤ੍ੋਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਪਾਨੀ ਲਾ” 

 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਤ੍ਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 

ਤ੍ਾਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਘਰ ਅਤ੍ੇ ਵਵਛੜ ਗ੍ਈਆਂ ਔਰਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਸਮਾਜ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਹੰਦੁਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਣ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਣਾ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਤ੍ ਪਰਥਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਵਹਣ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ੍ ਅਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਨ. ਇਣ ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤ੍ੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ 
ਜ਼ਰ ਰ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਇਹ ਗ੍ਲ ਵੀ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ,  ਉਣ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੁ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਸਲ ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੌਕੇਆਂ ਤ੍ੇ ਇਹ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਵਪਆਰ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮਗ੍ਰ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਹਕੁਮਤ੍ਾਂ, ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪਰਾਪਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹਾਲੀ  ਕਰਾਉਣ ਨ ੰ  
ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਵਜਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਓੁਹ ਵਮਲੀ ਜੁਲੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਾਦੀ 
ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ. ਬ ਟਾ ਵਸੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤ੍ਾ ਦੀ ਇਕ 
ਵਮਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ਕ ਵਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ੋਂ 
ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀ ਜੈਨਬ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਊਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ 
ਵਵਆਹ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਪਤ੍ੀ ਪਤ੍ਨੀ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰਵਹਣ ਲਗ੍ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਜੈਨਬ ਨੇ 2 ਪੁਤ੍ਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਨਮ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗ੍ਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜੋ ਕੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗ੍ੇ ਵਸ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਕ ਰਵਹਮਵਦਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੈਨਬ 
ਦਾ ਅਤ੍ਾ ਪਤ੍ਾ ਬ ਟਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ. ਜੈਨਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨ ੰ  ਲੈ ਗ੍ਈ, ਮਗ੍ਰ ਵਿੱ ਡੀ 
ਬੇਟੀ ਨ ੰ  ਬ ਟਾ ਵਸੰਘ ਕੋਲ ਛਡ ਗ੍ਈ. ਬ ਟਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ 
ਨਾਂਅ "ਜਮੀਲ ਅਵਹਮਦ" ਰਿੱਖ ਲੀਤ੍ਾ. ਆਪਣੀ ਵਿੱ ਡੀ ਬੇਟੀ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਬ ਟਾ ਗ੍ੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਬ ਟਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਉਸ ਨੰੁ 
ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਦਿੱ ਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. ਉਹ ਜੈਨਬ ਨ ੰ  ਅਦਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ 
ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਨ ੰ  ਮਨਾਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜੈਨਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਵਨਕਾਹ ਹੋ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ. ਅਦਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਜੈਨਬ ਨੇ ਬ ਟਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਅਪਨਾਉਣ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਐਦਾਂ ਜੈਨਬ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਜਬ ਰ ਸੀ? ਬ ਟਾ ਵਸੰਘ ਦਾ ਵਦਲ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਚਲਦੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਰਾਦਰੀ ਨ ੰ  ਝਕਝੋਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੋਰ 



ਓੁਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਸ ਰਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ.  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 
ਬ ਟਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾ ਕੇ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਜੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਾਦਾਤ੍ ਤ੍ੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ. ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਹੈ.  ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦੀ ਤ੍ੈਸ਼ ਤ੍ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 
ਨੇ ਮਗ੍ਰ ਖੁਸ਼ ਵਦਲ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂਂਂ ਵਸਵਾਏ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਨਹੀਂਂਂ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਵਲਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਗ੍ਰ ਪਰਸੀਅਨ ਗ੍ਲਫ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪੇਟਰੋ ਡਾਲਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ 
ਅਰਬੀਕਰਣ ਦੀ ਮੁਿੱ ਵਹਮ ਥਲੇ ਦਬ ਜਾਵੇ ਤ੍ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਹਕ ਮਤ੍ ਦਵਾਰਾ 
ਇਸਲਾਮੀਕਰਣ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ. 

 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਿ ਬਾਰੇ ਨਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) 
 
ਮੈਨ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਧ ਕਰਣ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਮੌਕਾ 1999 ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਵੇਂਟਰੀ 
ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਯ .ਕੇ. ਤ੍ੇ ਇਕ ਕਨਫਰੇਂਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਅਨ ਟੈਲਬਿੱਟ ਅਤ੍ੇ ਵਸ਼ੰਦਰ ਠੰਡੀ ਦਵਾਰਾ 
ਬੁਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦਵਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 300 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ.  ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਲਖਣ ਵਾਸਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਖਵਾਵਹਸ਼ ਦਾ ਇਜਹਾਰ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ. 

ਇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਵਟਸਟ (ਵਸਆਸੀ ਵਵਵਗ੍ਆਨੀ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਜਬ ਰੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਪਰਵਾਸ, ਏਥਵਨਕ ਕਵਲੰਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ), ਜੇਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ 
ਵਗ੍ਆਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸਨ 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਕਹਰ ਢਾਇਆ 
ਸੀ. ਇਕ ਮਾਇਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ (ਸਰਬਨਾਸ), ਯੁਗ੍ੋਸਲਾਵਵਆ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ, 
ਰਵਾਂਡਾ ਅਤ੍ੇ ਦਾਰਫੁਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਰ 
ਆਕਰਮਣ ਭਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਅਤ੍ੇ ਸਵਭਅਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਪਰਾਚੀਨ, ਮਿੱਧ ਅਤ੍ੇ ਆਧੁਵਨਕ 
ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ੍ 
ਸਾਰੇ ਸਬ ਤ੍ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗ੍ਾ.ਸਾਡਾ ਪਰਮੁਖ ਵਧਆਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ 
ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਨ ੰ  ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਥੇਓਰੇਵਟਕਲ (ਵਪਹਲ ਆ) ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ 
ਤ੍ਰੀਕਾ ਇਸ ਵਥਓਰੀ ਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਣ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੈ. ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਲਇਅੇ ਅਤ੍ੇ ਇਕ ਵਥਓਰੀ ਦੇ ਲਈ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਵਰਅੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਸਰਚ (ਛਾਂਨ 
ਵਬਨ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗ੍ੀ. 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਨੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਦਾ 
ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤ੍ਜਰਬੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ. ਨਤ੍ੀਜਨ ਮੇਰੇ 



ਕੋਲ ਇਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਜਾਤ੍ੀ ਅਤ੍ ੇਨਸਲੀ ਵੇਰਵਾ ਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. 
ਸਾਨ  ਪੰਜਾਬੀਅਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਝਾਕਣ ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ 
ਹੈ.  ਕੁਿੱ ਝ ਚੰਗ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਖਰਾਬ  ਵਰਵਾਜਾਂ ਅਤ੍ੇ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੈਰ ਤ੍ੇ, 1940 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼, ਨਰਮਵਦਲੀ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਖਪਾਤ੍ ਦੀ 
ਸੋਚ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਵਹਆ. ਜਦੋਂ 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਲਕੁਲ ਵਵਲਖਣ ਹਾਲਾਤ੍ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤ੍ੇ, ਇਣ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਠੇਸ ਪਹੰੁਚਾਈ. ਇਹ ਸਮੀਵਖਆ ਬੇਹਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਸਮ ਹ ਨਾ ਤ੍ੇ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਕੋਈ ਰਬ ਦਾ ਰ ਪ.  
 

ਸਪੈਨਲੰਗ  
 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਾਂ ਉਪਾਵਧਆਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੋਤ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਵਮਆਰੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸਪੇਵਲੰਗ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਰਜਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਵਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸਪੇਵਲੰਗ੍ ਮੈਂ 
ਉਸੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਰ ਨਾਂਆਂ ਦੇ ਸਪੇਵਲੰਗ੍ ਬਦਲ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਗ੍ਵਾਹੀ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤ੍ੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਵਲਖ ਸਕਦੇ 
ਨੇ. ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਚਾਲ  ਸਪੇਵਲੰਗ੍ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬਦਲ ਗ੍ਏ ਨੇ. 
 

ਪਰਸ਼ਾਸ  ਦਾ ਦੇਸੀਕਰਣ  
 

ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਦੇਸੀਕਰਣ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਚ ੰ ਵਕ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ 
ਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਪਕੜ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਪੋਰਟਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ. ਉਸ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ  ਦੈਰ ਵਵਿੱ ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵਮਆਰੀ ਅਵਭਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ.  ਆਪਣੀ ਵਰਸਰਚ ਦੇ ਅੰਤ੍ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਜਲਹਾਂ ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 
ਲਭਣੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਮੈਂ 
ਪ ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਵਕਆ. ਮਗ੍ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱਖਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਦੀ ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦੁਵਾਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 
ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾਂਆਂ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਜੋ 
ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ ਮੈਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਗ੍ਲਤ੍ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਸਮੁਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ 1947 ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਸਭ ਦਾ 
ਪਰਭਾਵ ਵਧ ਵਗ੍ਆ ਸੀ; ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 5 ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਵਣਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਣ ਡਵਵਜਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਲ 
ਵਮਲਾ ਕੇ 29 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਜੁਲਾਈ 1947 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ 



ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜਾਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਸਨ. ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ 1 ਜਨਵਰੀ 1947 ਤ੍ੋਂ 30 ਜ ਨ 1947 ਦ ੇ
ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

 

ਰਾਵਲਨਪੰਡੀ ਨਡਵੀਜ  
ਅਟਿੱਕ ਸਰ ਪ ਵਕਰਸਨ 22 ਮਾਰਚ ਤ੍ਕ, ਐਚ.ਜੇ.ਡੀ.ਟੇਲਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤ੍ਕ, 

ਕੇ.ਐਸ.ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਿੱਮਦ ਰਸ਼ੀਦ 11 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ਕ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸੀ.ਐਲ.ਕੋਟਸ; 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਐਸ.ਏ.ਹਿੱਕ 
ਵਜਹਲਮ ਐਸ.ਬੀ.ਬਲਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ ਨਲ ਆ  
ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ 
ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਖ਼ਾਨ ਗ੍ੁਲਾਮ ਹਸਨ ਖ਼ਾਨ ਲੇਘਾਰੀ 
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੇਵਲ ਵਸੰਘ ਚੌਧਰੀ 
ਿੁਲਤਾ  ਨਡਵੀਜ  
ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ (ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ  ਜ਼ਮਾਨ ਖ਼ਾਨ 
ਲਾਇਲਪੁਰ  
(ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ) 

ਏ.ਕੇ.ਮਵਲਕ 26 ਅਪਰੈਲ 1947 ਤ੍ਕ, ਵਫਰ ਨੁਕੁਲ ਸੇਨ 3 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ; 
ਵਫਰ ਆਘਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ 6 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 1948  

ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅੇ.ਜੇ.ਬੀ.ਆਰਥਰ; 8 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਏ.ਜੀ.ਰਜ਼ਾ 
ਝੰਗ੍ ਐਸ.ਪੀ.ਨਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ; ਜ਼ਫ਼ਰ-ਉਲ-ਹਿੱਕ ਖ਼ਾਨ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ 
ਮੁਜ਼ਫ਼ਿੱ ਰਗ੍ੜ ਸ਼ੁਲਤ੍ਾਨ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ 
ਢੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਲਾਿੌਰ ਨਡਵੀਜ  
ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੰੁਦਰਲਾਲ ਵਮਧਾ; 1 ਜੁਲਾਈ 1947 ਤ੍ੋਂ ਜਲੰਦਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਬਾਦਲਾ 
ਲਾਹੌਰ ਜੇ.ਵਮਵਫਅਰਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਤ੍ਕ; ਵਫਰ ਜੇ.ਸੀ.ਡਬਲੁ.ਯ ਸਟੇਸ 14 

ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ; ਵਫਰ ਜ਼ਫ਼ਰ-ਉਲ-ਅਹਸਾਨ 
ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਖਾ ਆਨੰਦ; ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਐਮ.ਸੀ.ਵਡਸਨੀ 
ਵਸਆਲਕੋਟ ਨੁਕੁਲ ਸੇਨ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜੇ.ਡੀ.ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ 22 ਮਈ ਤ੍ਕ, ਜੀ.ਐਮ.ਬਰੈਂਡਰ 24 ਮਈ ਤ੍ੋਂ 22 ਅਗ੍ਸਤ੍ 

ਤ੍ਕ; ਵਫਰ 23 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਨੁਕੁਲ ਸੇਨ 
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਮੁਸ਼ਤ੍ਾਕ ਅਵਹਮਦ ਚੀਮਾ ਨ ੰ  ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਮਗ੍ਰ 17 



ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  , ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ.  

ਜਲੰਧਰ ਨਡਵੀਜ  
ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਰ.ਬੀ.ਵਵਸ਼ਣ  ਭਗ੍ਵਾਨ 
ਜਲੰਧਰ ਅਹਸਾਨ-ਉਦ-ਦੀਨ 
ਲੁਵਧਆਣਾ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖ਼ਾਨ 
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਐਮ.ਐਲ.ਖੰਨਾ 
ਕਾਂਗ੍ੜਾ  ਜੇਡ.ਏ.ਅਹਸਾਨ 
ਅੰਬਾਲਾ ਨਡਵੀਜ     
ਅੰਬਾਲਾ ਗ੍ਰੇਵਾਲ 
ਵਹਿੱ ਸਾਰ ਐਸ.ਏ.ਹਿੱਕ 
ਰੋਹਤ੍ਕ ਅਲਾਉਦੀਨ 
ਕਰਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਵਸ਼ਮਲਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ 

 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦੇਸ਼ੀ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ. ਐਸ.ਪੀ. ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ 
ਅਫ਼ਸਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਾਈ ਬਹੁਤ੍ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੰੁਦੇ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਵਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਕਥੇ ਗ੍ਏ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ. 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਨ ੰ  ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਵਰਸਰਚ ਕਰਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਗ੍ੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੈ. ਮੈਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿੱ ਸੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ; ਵਕਤ੍ ਨ ੰ  1947 ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਕਆ. 

 
ਇਸ਼ਵਤ੍ਆਕ਼ ਅਵਹਮਦ ਸੌਲੇਨਟੁਨਾ  (ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਟੋਕਹੋਮ) 
 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2011 

 
                            

  



ਆਭਾਰ : ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 
ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਗ੍ੁਰਪਰੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦਾ ਤ੍ਵਹ-ਵਦਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਯਾ ਅਦਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁਣਾ ਹਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 

ਵਕਤ੍ਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਲਅਡੀਡ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਡਂ ਕਲੀਨਸਡ: ਅਨਰਵੇਵਲੰਗ੍ ਦੀ 1947 ਟਰੇਜੇਡੀ ਥਰ  ਸੇਕਰੇਟ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਰਪੋਰਟਸ ਐਡਂ ਫਰਸਟ-ਪਰਸਨ ਅਕਾਉਂਟਸ, ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਵਲਪੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਰਜਮਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡੇਲੀ ਟਾਇਮਸ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਹਫ਼ਤ੍ਾਵਾਰ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ੍ 
ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੇਖ ਪੜਹੇ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ. ਸਾਡ ੇ
ਵਵਿੱ ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਜਦੀਕੀ ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਸਥਾਪਤ੍ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜਰਦੇ ਸਾਡੀ 
ਦੋਸਤ੍ੀ ਢ ੰ ਘੀ ਹੰੁਦੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱ ਦੇਆਂ 
ਉਪਰ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਵਜਸ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਰਾਸਤ੍ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦਾ ਤ੍ਰਜਮਾ ਕਰਣ ਦਾ ਵਜ਼ਿੱ ਮਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਇਹ 
ਵਕਤ੍ਾਬ ਅਖੀਰਕਾਰ ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਵਲਪੀ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਢਹਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ. ਵਜਸ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੇ ਤ੍ਰਜਮੇ ਦਾ ਵਜਿੱ ਮਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਮਸਾਲ 
ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਰਵਾਂਗ੍ਾ. 

ਮ ਲ ਵਕਤ੍ਾਬ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਖੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਇਹ ਇੰਵਡਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਆਪਕ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍ੇ ਪਢਹੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਢਹਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਤ੍ਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਜਕਰ ਕੀਤ੍ੇ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਨੇ 2012 ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਨੌਨ-ਵਫਕਸ਼ਨ ਬ ਕ (ਗ੍ੈਰ-ਕਾਲਪਵਨਕ ਵਕਤ੍ਾਬ) ਦੋ 
ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਜਿੱ ਤ੍ੇ ਨੇ. ਇੰਵਡਆ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਵਕਣ ਵਾਲੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਦੀ 
ਫ਼ਵਹਰੀਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੁ ਤ੍ੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਆਪਣੀ ਵਰਸਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਫ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. 2014 ਵਵਿੱ ਚ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਉਰਦ  ਤ੍ਰਜਮਾ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਬੰਟਵਾਰਾ: 
ਏਕ ਅਲਵਮਯਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਸਤ੍ਾਨੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ੍ਾਬ ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਵਲਵਪ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜਸ 
ਲਈ ਮੈਂ ਗ੍ੁਰਪਰੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗ੍ੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ 
ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. 

“ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ” ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ੍ੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਇਆ: ਡੌਕਯ ਮੇਂਟਰੀ ਵਫਲਮਕਾਰ ਅਜੈ 
ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪਰੋਫੇ.ਪਰੀਤ੍ਮ ਵਸੰਘ, ਪਰੋਫੇ.ਪਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਪਰੋਫੇ.ਭਗ੍ਵਾਨ ਜੋਸ਼, ਪਰੋਫੇ.ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ, 
ਪਰੋਫੇ.ਜਗ੍ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ, ਨੈਵਨੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਢਿੱ ਲੋਂ , ਰਾਵਜੰਦਰ ਵਛਿੱ ਬਰ, ਏ.ਐਸ.ਭਸੀਨ, ਅਜੀਤ੍ ਕੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਰਪਨਾ 
ਕੌਰ, ਡੋਵਮਵਨਕ ਰਾਏ, ਵਜਮ ਧਨੋਆ, ਰਾਜਦ ਤ੍ ਬਾਲ ਆਨੰਦ, ਪਰੋਫੇ.ਚਮਨ ਲਾਲ, ਚਮਨ ਲਾਲ (ਵਰਟਾ.), 
ਆਈ.ਆਈ.ਏਸ., ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਵਢਿੱ ਲੋਂ , ਗ੍ੁਰਚਰਨਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਵਕਰਨ ਅਹੁਜਾ, ਮੋਨਾ ਅਤ੍ੇ ਅਵਨਲ 
ਡੋਗ੍ਰਾ, ਮਨਜੀਤ੍ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤ੍ੇ ਜਸਵੀਰ ਵਸੰਘ.  



ਆਭਾਰ : ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੀਵਡਸ਼ ਵਰਸਰਚ ਕਾਉਂਵਸਲ (ਵੇਟੇਨਸਕਾਪਸਰਾਡੇਟ) ਦਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ 

ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਨਵਰੀ 2003 ਤ੍ੋਂ ਦਸੰਬਰ 2004 ਤ੍ਕ, ਵਤ੍ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਲਈ ਖੁਿੱਲਹੇ-ਵਦਲੀ ਨਾਲ 
ਮੰਜ਼ ਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਹ ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ (ਸਟਡੀ) ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ੈਰਮਾਮ ਲੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ 
ਨਾ ਹੰੁਦੀ. ਸਟੋਕਹੋਮ ਯ ਵਨਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਵਭਾਗ੍ ਨੇ, ਵਜਥੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਵਮਲੀ ਹੈ 
ਅਤ੍ੇ ਵਜਥੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜਾਵਰਆ ਹੈ, ਫ਼ੀਲਡਵਰਕ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੈਨ ੰ  ਦ ਰ 
ਜਾਣ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਕਈ ਸਾਵਥਆਂ ਹੋਰ ਵਮਤ੍ਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜਾਈ ਅਤ੍ੇ ਮਦਦ ਵਮਲੀ. ਮੈਂ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਵਲੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗ੍ੁਜਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਵਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਕ 
ਸੈਵਮਨਾਰ ਤ੍ੇ ਆਇਆ ਵਜਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਸਰਚ  (ਸ਼ੋਧ) ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੰੁਵਚਆ ਸੀ. 

ਕੁਛ ਨਾਂਅ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਨੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਣ ਉਮਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਗ੍ੈਰ, ਇੰਨੇ ਵਿੱ ਡੇ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਲੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਸ ਦੀ ਗ੍ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਅਲੀ ਹਾਰ ਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰੀਨ 
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਬਰਗ੍ੈਡੀਅਰ (ਵਰਟਾ.) ਯਾਸੁਬ ਅਲੀ ਡੋਗ੍ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਦ ਤ੍ਂਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਮੋਨੀ ਚਿੱ ਢਾ, ਵਵਮਲ ਇਸਰ ਅਤ੍ੇ ਪਰਾਨ ਨੇਵਵਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਕਈ ਵਮਹਰਬਾਵਨਆਂ 
ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਚੰਡੀਗ੍ੜਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯ ਵਨਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਪਰੋਫੇਸੋਰ ਭੁਵਪੰਦਰ ਬਰਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ੀਲਡਵਰਕ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਅਵਹਮ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਕਤ੍ਾਬ ਛਾਪਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਇਸ ਦੀ ਵਲਖਾਈ 
ਮੇਰੇ 3 ਦਾਨੀ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਪੜਹੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਉਹ ਹਨ ਪੀਟਰ ਲੋਮਸ, 
ਰੇਜ਼ੀਨਲਡ ਮਸੀਹ ਅਤ੍ੇ ਟੈਮੀ ਸਵੋਫੋਰਡ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਦਦ ਨੇ ਵਕਤ੍ਾਬ ਛਾਪਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਮੋਹਿੱਮਦ ਸ਼ਾਵਹਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਛਾਣ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦ ੇ
ਉਪਰ 2 ਗ੍ਰਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਨ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਵਮਆਂ ਸਲੀਮ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
1941 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਸਸ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਦਾ  ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਤ੍ਵਹ-ਵਦਲੀ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ , ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਦੇ ਬਗ੍ੈਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਦ ਰ ਤ੍ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਦੀ. ਉਨਹ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਵਮਲਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਜਰਬੇਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਡ ੰ ਘਾ ਅਸਰ ਵਕਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦਨਾਕ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਦਾ ਅਤ੍ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਤ੍ਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਮੈਂ ਉਨਹ  ਯਾਦਾਂ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਆਪਣੇ ਜੇਹਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਾਂਗ੍ਾ. 

1947 ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤ੍ਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸ਼ਤ੍ਾਕ ਅਵਹਮਦ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ 
ਦੋਸਤ੍ ਇਜਾਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗ੍ੁਜਾਰ ਹਾਂ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਮੈਂ 1991 ਤ੍ੋਂ, ਇਹ ਵਰਸਰਚ ਲਈ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲਦਾ ਵਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ: ਸ਼ੇਖ ਜਾਵੇਦ, ਅਵਹਮਦ ਫ਼ਕੀ, ਤ੍ਾਮੀਜ਼ ਰਹਮਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਹੁਮਾਯ ੰ , 
ਫ਼ਾਰੁਕ ਸੁਲੇਹਵਰਆ, ਅਜਮਲ ਬਿੱਟ, ਕਾਵਮਲ, ਮਸ ਦ ਕਮਰ, ਵਰਜ਼ਵਾਨ ਦਰ, ਨਅੀਮ ਅਖਤ੍ਰ, ਯਾਵਸਰ 



ਬਿੱਟ, ਵਸਿੱਦੀਕੀ ਮੀਰ, ਨੁਸਰਤ੍ ਟ ਰ, ਅਤ੍ੇ ਆਵਸਫ਼ ਸ਼ਾਹਕਾਰ. ਮੋਹਿੱਮਦ ਯ ਸਫ਼, ਅਖਲਾਕ ਅੰਸਾਰੀ, ਇਕਰਮ 
ਖੋਖਰ, ਜ਼ਾਵਹਦ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਏੇ.ਮਾਵਜਦ; ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ); ਅੇ.ਡੀ.ਪੀ.ਅੇ(ਇੰਗ੍ਲੈੈੰਡ);ਐਸ.ਡਬਲੁ(ਸਵੀਡਨ) 
ਇਕ ਦ ਜੇ ਸਮ ਹ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਟੋਕਹੋਮ ਦੇ ਵਮਤ੍ਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਂਗ੍ਾ. ਉਹ ਹਨ: ਕੌਸਰ ਕੁਰੇਸ਼ੀ, 
ਪਰਵੇਜ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਖ਼ਵਾਜਾ ਖ਼ਾਵਲਦ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਇਮਰਾਨ ਬੈਗ੍, ਸਿੱਜਾਦ ਬਿੱ ਟ, ਸਈਦ ਵਸਰਾਜੁਸ 
ਸਲਾਵਕਨ,  ਜਸਪਾਲ ਅਤ੍ੇ ਸੁਖਪਰੀਤ੍ ਸਭਰਵਾਲ, ਬਲਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਸੰਧ , ਭਗ੍ਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, 
ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਸਕਰ, ਨਥਾ ਵਸੰਘ ਵਗ੍ਿੱਲ ਹੋਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਥ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਥਰਡ 
ਵਰਲਡ ਵਲਟਰੇਚਰ ਗ੍ਰੁਪ, ਸਟੋਕਹੋਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਵਮਵਲਆ. ਇਸ ਗ੍ਰੁਪ ਵਵਿੱ ਚ ਬਯੋਨ ਬੇਕਮਨ, ਗ੍ੁਵਨਲਾ ਅੰਦਰੇ, ਏਰਨੇਸਟ ਹੋਲੇਨਡਰ, ਵਪਆਹੇਵਲਨ, ਗ੍ੁਵਨਲਾ 
ਲੁਨਡਹਲ,  ਮਾਵਰਆ   ਐਡਲਰਕਰੁਜ, ਈਵਾ ਪਅਰਸਨ, ਵਕਰਬੇ ਨਸਟਰਮ, ਕਰੀਨ ਵਾਲਗ੍ਰੇਨ, ਜੈਨਅਫ 
ਵਗ੍ਅਰਸਟੈਮ ਅਤ੍ੇ ਯਨਗ੍ਵੇ ਸਨਡਬਲੈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 

ਮੇਰੀ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਵਸ਼ੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਬੇਗ੍ਮ 
ਨਸੀਮ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਨੀਲਮ ਹੁਸੈਨ, ਰੁਖਸਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਗ੍ਜ ਖਿੱਬੇਪੰਖੀ ਤ੍ਾਵਹਰਾ ਮਜਹਰ ਅਲੀ 
ਖ਼ਾਨ ਇਕ ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਹਨ. ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ (ਏਡਵੋਕੇਟ), ਸ਼ਕੁਰ ਰਾਨਾ, ਕਲੇਬ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ, ਸ਼ੋਇਬ 
ਆਵਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਖ਼ਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਕੀਲ ਚੌਧਰੀ (ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਵਿੱ ਚ) ਇਕ ਦ ਜੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਮ ਹ ਦਾ 
ਵਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਤ੍ਾਵਰਕ ਮਸ ਦ, ਜ਼ਮਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਤ੍ਾਵਰਕ ਲਤ੍ੀਫ, ਜ਼ਾਵਹਦ ਹੁਸੇਨ ਅਤ੍ੇ 
ਮਸ ਦ ਮਵਲਕ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਵਡਆ. ਮੈਂ 
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਲਓਨਾਰਡ ਡੀ ਸਉਜ਼ਾ, ਨੋਵਸ਼ਨ ਡੀ ਸੋਉਜ਼ਾ, ਅਲੀ ਸਫ਼ਦਰ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਕੀਲ 
ਅਵਹਮਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗ੍ੁਜਾਰ ਹਾਂ. ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਰ (ਏਡਵੋਕੇਟ), ਸਾਵਜ਼ਦ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸੀਮ ਸ਼ਾਹ (ਏਡਵੋਕੇਟ) ਨਤ੍ੀਜੇਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤ੍ਜਸੁਸ (ਉਤ੍ਸਕ) ਹਨ. ਮਾਰਚ 2004 ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 
ਲਹੋਰੀ ਵਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਸਾਵਜਦਾ ਵੰਡਾਲ ਨ ੰ  ਅੰਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਆਰਵਕਟੇਕਚਰ (ਵਾਸਤ੍ੁਕਲਾ) ਦੀ ਵਵਰਾਸਤ੍ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗ੍ਲ ਨ ੰ  
ਸਾਬਤ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੀਕਤ੍ ਹੋਰ ਤ੍ਸਵੁਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਰਸਰਚ ਦਾ ਜਵਰਆ ਬਵਣਆ 
ਰਹੇਗ੍ਾ. ਸ਼ਕੀਲ ਅਵਹਮਦ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਸਟ (ਪਿੱਛਮ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ 
ਮਾਲ ਮਾਤ੍ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਮੁਹਮਿੱਦ ਹਫ਼ੀਜ਼ ਤ੍ਾਵਹਰ, ਫ਼ਾਰੁਕ ਅਵਹਮਦ ਅਤ੍ੇ ਜੀਆ ਬੰਦੇ ਵੀ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਮੇਰੇ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਮਦਦੀ ਗ੍ਰੁਪ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹਨ. 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ, ਯੁਵਰਾਜ ਵਕਰਸ਼ਨ ਅਤ੍ੇ ਬੀ.ਕੇ.ਬਕਸ਼ੀ ਦੀ 
ਵਮਹਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੁਤ੍ਫ਼ ਉਠਾਇਆ. ਉਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲਵਾਇਆ. ਮੈਂ 
ਪਰੋਫੇਸਰ ਮਨਚੰਦਾ ਦਾ ਇਵਹਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ 
ਉਨਹ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ  ਲੀਤ੍ੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ ਹਨ. ਮੇਰੇ 
ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ੍ ਅਜੇ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਕਰਪਾਲ ਵਢਿੱ ਲੋਂ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ 



ਬਾਅਦ ਬਣਣ ਵਾਲੀ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਤ੍ੀ. ਕੋਮੋਡੋਰ ਉਦੈ 
ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਈ.ਐਸ.ਅਫਸਰ ਐਚ.ਆਈ.ਐਸ.ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵਮਲਾਇਆ. ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਸਾਵਹਬ ਤ੍ ੇ
ਵਾਵਲਦ ਵਬਕਰਮ ਵਸੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ੈਰਮਾਮ ਲੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ੍ ਦੀ ਬਦੌਲਤ੍, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਨਯੁਕਤ੍ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਵੀਣਾ ਅਤ੍ੇ ਰਾਜੀਵ ਸੀਕਰੀ, 
ਸਤ੍ੀਸ਼ ਸਬਰਵਾਲ, ਪਾਰਥੋ ਘੋਸ਼, ਰਵੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਗ੍ੌਤ੍ਮ ਨੌਲਖਾ, ਜਗ੍ਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਡਵਰ, ਸਤ੍ੀਸ਼ ਚੋਪਰਾ, 
ਵਹਮਾਂਸ਼ੁ ਚਾਵਲਾ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੰਨਾ, ਵਬਰਗ੍ੇਡੀਅਰ (ਵਰ.) ਵਵਜੇ ਅਤ੍ੇ ਡੋ ਨਾਇਰ, ਕਰਨਲ (ਵਰ.) ਆਨੰਦ, 
ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤ੍ੇ ਨੀਵਲਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰੁਪ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹਨ. ਮਵਨੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿੱਤ੍ੇਵਾਲ, 
ਵਨਰੁਪਮਾ ਦਿੱ ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਹਰਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਮੇਹਤ੍ਾ ਚੰਡੀਗ੍ੜਹ ਤ੍ੋਂ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮਕਸ ਦ 
ਚੌਧਰੀ, ਤ੍ਈਬ ਹਸਨ, ਅਸਦ ਮੁਫ਼ਤ੍ੀ, ਖ਼ਾਵਲਦ ਸੋਹੈਲ, ਤ੍ਾਵਰਕ ਮਵਲਕ, ਸਫ਼ੀਰ ਰਮਹਾ, ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ, 
ਮੋਹਵਾਵਹਦ ਹੁਸੇਨ ਸ਼ਾਹ, ਅਮਜਦ ਬਾਬਰ, ਵਾਵਜਦ ਅਲੀ ਸਈਦ, ਮੰਜ ਰ ਇਜਾਜ਼, ਆਸਫ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਫ਼ਾਰੁਕ 
ਸ਼ਾਹ, ਮਨਪਰੀਤ੍ ਕੰਵਰ, ਜਿੱਗ੍ੀ ਵਸੰਘ, ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ, ਪਰੇਮ ਵਸੰਘ ਕਹਲੋਂ , ਜਗ੍ਪਾਲ ਵਟਵਾਣਾ, ਕਰਵਕੰਂੰਦਰ ਵਸੰਘ 
ਚਹਲ, ਸਰੋਜ ਕਪ ਰ, ਪਉਲ ਵੈਲੇਸ, ਕਲੀਮ ਇਰਫਾਨੀ, ਆਵਮਰ ਬਿੱਟ, ਖਵਾਜਾ ਨਈਅਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਮੁਨਵਵਰ 
ਮੀਰ, ਸਟੀਫ਼ਨ ਵਗ੍ਿੱਲ, ਵਾਵਲਦਮੀਰ, ਸਟੀਫ਼ਨ ਟਰਨਰ, ਹੇਨਵਰਕ ਬੁਰਗ੍ਲ ੰ ਡ, ਏਰਲੈੈੰਡ ਜਾਨਸਨ, ਕੇਲ 
ਏਗਂ੍ੇਲਬਰਕਟ, ਰੋਬਵਨ ਖੰੁਡਕਾਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮੀ, ਅੰਜੁਮ ਅਲਤ੍ਾਫ਼, ਪਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਹਵਰਮੋਹਨ, ਗ੍ੋਵਬੰਦ 
ਠਕਰਾਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਜੌਰਾ, ਵਵਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜ਼ਹ ਰ ਅਵਹਮਦ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਹਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਮਰਾਨ ਮੁਨੀਰ, 
ਫ਼ਹਮੀਦਾ ਫ਼ਰਜਾਨਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਜਾਫ਼ਰ ਰਹਮਾਨੀ, ਮੁਸਤ੍ਫ਼ਾ ਹੁਸੇਨ ਅਤ੍ੇ ਨਾਸਰ ਮਵਲਕ ਨੇ ਸਿੱਚ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ 
ਕਰਨ ਲਈੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. 

ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਪਰੋ.ਅੰਜਲੀ ਗ੍ੇਰਾ ਰਾਉ ਨੇ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਅਸੋਵਸਅੇਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜ ਨ 2008 ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀਅਤ੍ ਦੇ ਉਪਰ 
ਇਕ ਬਹੁਤ੍ ਹੀ ਵਜੰਦਾਵਦਲ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿੱ ਡੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਾਣ 
ਜਤ੍ਾਇਆ. ਦਲਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ, ਕਰਨਲ (ਵਰ.) ਸੁਖਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਕੁਨੁਰ ਵਕਰਪਲਾਨੀ-ਥਠਾਨੀ, ਵਲਉ ਵਜਉਕ 
ਵਲਉਣ ਅਤ੍ੇ ਵਮਕੇਲ ਹੇਂਗ੍ ਵਸਆਂਗ੍ ਹੇਂਗ੍ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿੱ ਸ ਦੇ ਸੁਵਣਆ. ਇੰਸਟੀਚਯ ਟ ਔਫ 
ਸਾਉਥ ਏਸੀਅਨ ਸਟਵਡਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ੋਪੀਨਾਥ ਵਪਲਆਈ ਅਤ੍ੇ ਪਰੋ. ਤ੍ਨ ਤ੍ਾਈ ਤ੍ੋਂਗ੍, ਸ਼ਾਵਹਦ ਜਾਵੇਦ 
ਬਰਕੀ, ਡਾ.ਏਸ.ਨਾਰਾਇਨ, ਪਰੋ.ਏਸ.ਡੀ.ਮੁਨੀ, ਡਾ.ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਅਵਹਮਦ ਚੌਧਰੀ, ਡਾ.ਦਵਅਨ ਜੈਤ੍ੀਲੇਖਾ, 
ਪਰੋ.ਰੋਵਬਨ ਜੇਫ਼ਰੀ, ਪਰੋ.ਜਾਨ ਹੈਰੀਸ, ਡਾ.ਰਾਜਸ਼ਰੀ ਜੇਟਲੀ, ਹਰਨੈਖ ਵਸੰਘ, ਡਾ.ਅਵਮਤ੍ੇਂਦੁ ਪਾਵਲਤ੍, ਵਤ੍ਰਦੀਵੇਸ਼ 
ਵਸੰਘ ਮੈਨੀ, ਸਵਸਧਰਨ ਗ੍ੋਪਾਲਨ, ਵਸਥਾਰਾ ਦੋਰੈਸਵਾਮੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਉਥ ਏਸੀਅਨ ਸਟਡੀਸ  ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੇਸੌ.ਪਰੋ. 
ਵਗ੍ਆਨੇਸ਼ ਕੁਡੈਸੀਆ ਅਤ੍ੇ ਅੇਸੌ.ਪਰੋ.ਰਾਹੁਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਸਰਚ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਦਖਾਈ 
ਹੈ.  

ਮੁਸ਼ਤ੍ਾਕ ਦਾ ਪਰਵਾਰ - ਫ਼ਰੀਦਾ, ਰਾਹੀਲ ਯ ਵਨਸ, ਨੀਨਾ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੇ 
ਛਪਣ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤ੍ੁਰਕੀ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭ ਲ ਸਕਦਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੇਵਲਹਾ ਦੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ, ਅਲੀ ਅਤ੍ੇ ਆਈਸ਼ਾ ਗ੍ੋਕੋਗ੍ੁਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੇਹਮਤ੍ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ 



ਨਾਵਜਯੇ, ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟਾ ਸਦਿੱ ਸ ਤ੍ੇਵਵਫ਼ਕ, ਮੇਵਲਹਾ ਦੀ  ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇਦੀਮ ਅਤ੍ੇ ਉਸ 
ਦਾ ਬੇਟਾ ਡੈਵਨਏਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਗ੍ਲ ਦਾ ਪ ਰਾ ਵਖ਼ਆਲ ਹੈ ਵਕ ਇੰਨੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਜਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਮੈਂ ਅਨਜਾਨੇ ਮਗ੍ਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਭੁਲ ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ. ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ੍ ਇਕ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਚ ਕ ਦਾ ਮੈਨ ੰ  ਵਦਲਹੀ 
ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ. ਔ.ਯ .ਪੀ. ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅਮੀਨਾ ਸੈਈਦ, ਘੋਉਵਸਆ ਗ੍ੋਫਰਾਨ ਅਲੀ ਅਤ੍ੇ ਏਵਡਟਰ ਇਮਰਾਨ 
ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ. 

  



 

 

  

  



1947 ਦੀ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਸਲਸਲੇਵਾਰ 
ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ 

24 ਜਨਵਰੀ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਵਖਜ਼ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ 
ਲਗ੍ਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ; ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਡਾਇਰੇਕਟ ਐਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਆਘਾਜ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ 

20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਭਾਰਤ੍ੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਤ੍ੋਂ ਜ ਨ 1948 ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਨ 
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਸਵਵਲ ਵਡਸਉੇਬੀਡੀਏਸਂ ਦੀ ਤ੍ੇਹਵਰਕ ਨ ੰ  ਛਡ ਦੇਂਦੀ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਜੈਲਸ਼ੁਦਾ 
ਲੋਕ ਵਰਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

2 ਮਾਰਚ ਵਖਜ਼ਰ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਵਸਆਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਮਸਲਾ ਖੜਹਾ ਕਰ 
ਦੇਂਦੇ ਨੇ 

3 ਮਾਰਚ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਣ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 
ਲੈਜੀਸਲੇਵਟਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਪੌਵੜਆਂ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾਨ ਲਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਲਾਹੌਰ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਸਭਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਪਰਵਤ੍ਵਗ੍ਆ ਕੀਤ੍ੀ. 

4 ਮਾਰਚ ਅੰਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ , ਵਸਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਖਾਵਲਫਾਂ 
ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਹੰਸਕ ਝਗ੍ੜੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ 

5 ਮਾਰਚ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਹੋਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ; ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਰ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮਿੱ ਧ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਦੰਗ੍ੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

5 ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਏਵਾਨ ਜੇਨਵਕੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ਵਰਨਰ ਰੁਲ ਲਗ੍ਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਵਲਆ ਵਜਸ ਵਦਨ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱ ਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ 

6-13 ਮਾਰਚ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਕੈਮਪਬੇਲਪੁਰ (ਅਿੱ ਟਕ), ਅਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂਂਂ ਦੇ ਉਨਹ  ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਾਰ ਵਸਿੱ ਖ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ, ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ. ਇਣ 
ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਤ੍ੇ 2000-4000 ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. 

8 ਮਾਰਚ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਚਾਹਤ੍ ਨ ੰ  ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਵਰਵਕੰਗ੍ ਕਵਮਟੀ ਨੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ 
ਮੰਜ ਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 

21 ਮਾਰਚ ਲ ਇਸ ਮਾਉਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰਾਇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ 



ਭਾਰ ਸੰਭਾਵਲਆ 
ਅਪਰੈਲ-ਜ ਨ ਅੰਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਾੜ-ਫ ਕ ਅਤ੍ੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ 

ਹਾਦਸੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦ ਤ੍ੋਂ 
ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

15-16 ਮਈ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਜਨਾਹ ਅਤ੍ੇ ਵਲਆਕਤ੍ 
ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ ਹੋਰ ਦ ਜੇ ਵਸਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ (ਲੀਡਰਾਂ) ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ 
ਹਨ. ਕੋਈ ਨਤ੍ੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ.   

3 ਜ ਨ ਮਾਉਂਟਬੇਟਨ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਆਜਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ 

23 ਜ ਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਜਸਲੇਵਟਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਛਮ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲਦੇ 
ਹਨ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 

8 ਜ ਲਾਈ ਸਰ ਸਾਇਰੀਲ ਰੈਡਕਵਲਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਨਡਰੀ ਕਮੀਸਨ ਦੀ  ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਕਰਨ ਇੰਡੀਆ 
ਆਓਂਦੇ ਹਨ 

18 ਜ ਲਾਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ ਇੰਡੀਆ ਇੰਵਡਪੇਂਡੇਂਸ ਐਕਟ 1947 ਨ ੰ  ਮੰਜ ਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 
21 ਜ ਲਾਈ -
31 ਜ ਲਾਈ 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਨਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, 
ਵਸਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਭਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾਵਵਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ 
ਕੀਤ੍ਾ  

ਜ ਲਾਈ 
ਦ ੇਬਾਅਦ 

ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ ਅਲੇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. 
ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਉਪਰ ਵਸਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦੇ ਹਮਵਲਆਂ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

1 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੀਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤ੍ ੇਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੋਵੇਂ 
ਦੀ ਬੇਹਦ ਕਮੀ ਸੀ 

12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਵਕੰਸ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ ਪਿੱਛਮ ਵਿੱਲ ਇਿੱਕ 
ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਕ ਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜਾਵਰਟੀ (ਬਹੁਮਤ੍) 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. 

13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਆਉਂਵਦਆ ਨੇ. ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ 
ਉਪਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ.  

  



ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ 
(1 ਜਨਵਰੀ 1947 - 31 ਦਸੰਬਰ) 

ਇਤਿਾਦੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੀ ਿਕੂਿਤ   (1 ਜਨਵਰੀ 1947 -14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947) 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਵਵਲ ਸਰਵਵਸ 

(ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ) 
ਚੀਫ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਹੁਸੈਨ, (ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ) 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਨਰਲ ਔਫ ਪ ਲੀਸ ਸਰ ਜ਼ੌਨ ਬੇਨੇਟ,ਇੰਡੀਅਨ ਪ ਲੀਸ (ਆਈ.ਪੀ.) 
ਪਰਾਇਮ ਵਮਵਨਸਟਰ ਸਰ ਵਖਜ਼ਰ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਵਟਵਾਣਾ (1 ਜਨਵਰੀ 1947 -2 ਮਾਰਚ 

1947) 
ਵਜ਼ੀਰ (ਿੰਤਰੀ) (4 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਨਰ ਦਾ ਰੁਲ ਲਾਗ੍  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 

ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦਾ ਖਾਤ੍ਮਾ ਹੋਇਆ) 
ਚੌਧਰੀ ਲਹਰੀ ਵਸੰਘ               ਪਬਵਲਕ ਵਰਕਸ 
ਵਮੰਯਾ ਮੁਹਮਦ ਇਬਰਾਵਹਮ ਬਰਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ 
ਫੀਮ ਸੇਨ ਸਚਰ                 ਵਫਨੇਨਸ 
ਨਵਾਬ ਸਰ ਮੁਜ਼ਫਰ ਅਲੀ 
ਵਕਵਜ਼ਲਬਾਸ਼   

ਰੇਵਵਨਉ  

ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ             ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ 
ਪਛਿ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੀ ਿਕੂਿਤ (15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 -31 ਦਸੰਬਰ 1947) 

ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਫਰਾਂਵਸਸ ਮੁਡੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਵਵਲ ਸਰਵਵਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ) 
ਚੀਫ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਹਾਵਫਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜ਼ੀਦ, (ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ) 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਨਰਲ ਔਫ ਪ ਲੀਸ ਖ਼ਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, (ਆਈ.ਪੀ.) 
ਪਰਾਇਮ ਵਮਵਨਸਟਰ ਨਵਾਬ ਇਫਵਤ੍ਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਮਮਦੋਤ੍  
ਵਜ਼ੀਰ (ਿੰਤਰੀ)  
ਸ਼ੇਖ ਕਰਾਮਤ੍ ਅਲੀ           ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ 
ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਵਫਨੇਨਸ 
ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਖਾਨ   ਰੇਵਵਨਉ  
ਵਮਆਂ ਮੁਹਮਦ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਿੱ ਦੀਨ ਵਰਫਯੁਵਜ਼ਸ ਐਡਂ ਵਰਹੈਬਵਲਟੇਸ਼ਨ (18 ਸਤੰ੍ਬਰ - 15 ਨਵੰਬਰ 

1947) 
ਪੂਰਬੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੀ ਿਕੂਿਤ (15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 -31 ਦਸੰਬਰ 1947) 



 
 

ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਚੰਦ ਲਾਲ ਮਾਧਵਲਾਲ ਵਤ੍ਰਵੇਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਵਵਲ ਸਰਵਵਸ 
(ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ) 

ਚੀਫ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਮੁਲਕ ਰਾਜ਼ ਸਚਦੇਵ, (ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ) 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਨਰਲ ਔਫ ਪ ਲੀਸ ਸੰਤ੍ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਸੰਘ, (ਆਈ.ਪੀ.) 
ਪਰਾਇਮ ਵਮਵਨਸਟਰ ਡਾਿੱ. ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ 
ਵਜ਼ੀਰ (ਿੰਤਰੀ)  
ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ       ਹੋਮ, ਇਰੀਗ੍ੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ 
ਇਸ਼ਰ ਵਸੰਘ ਮਝੈਲ           ਰੇਵੇਨਯ  ਐਡਂ ਵਰਹੈਬਵਲਟੇਸ਼ਨ 
ਚੌਧਰੀ ਲਹਰੀ ਵਸੰਘ           ਪਬਵਲਕ ਵਰਕਸ, ਪੀ.ਦਬਲੁ.ਡੀ, ਵਬਲਵਡੰਗ੍ਸ 
ਵਪਰਥਵੀ ਵਸੰਘ ਆਜ਼ਾਦ       ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ 

 

  



ਪਵਰਚ ੇ
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਸਆਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 
ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਨ ੰ  ਮੁਕਰਿੱ ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤ੍ੇ ਦਲਾਲੀ 
ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਮਨਸੁਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 3 ਜੁਨ 1947 ਨ ੰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸਂਘ ਜੋ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਲਤ੍ਨਤ੍ ਦਾ 
ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਦੋਨੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ਼ ਸੀਮਾ ਵਖਿੱ ਚੀ ਗ੍ਈ; ਇਿੱਕ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਮ 
ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਉਤ੍ਰ-ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ ਵਵਿੱ ਚ. 

1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 33,922,973 ਸੀ (ਵਫਗ੍ਰ-1). ਮੁਸਲਮਾਨ 53.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪ ਰੀ ਬਹੁ-ਮਿੱਤ੍ਤ੍ਾ ਸੀ. ਵਹੰਦੁ 29.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ (ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ 23.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ 
ਵਸਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟ ਹੋਰ ਵਸਡਯੁਲਡ ਟਰਾਇਬ ਲੈ ਕੇ), ਵਸਿੱ ਖ 14.9 ਅਤ੍ੇ ਇਸਾਈ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. 

 
ਨਫਗਰ-1: ਸਿੁੱ ਚੇ ਪੰਜਾਬ (ਨਰਆਸਤੀ ਸੂਨਬਆਂ  ੰੂ ਲੈ ਕੇ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1941 ਦਾ  ਿੂ ਾ 

(ਸਰੋਤ : ਸੈਂਸਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ, 1941) 

29 ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ (ਵਫਗ੍ਰ-2) ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 28,418,819 ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ 
47.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਵਹੰਦੁ 28.8 ਫ਼ੀਸ਼ਦੀ ਸਨ (6.6% ਵਸਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ). ਵਸਿੱ ਖ 13.2 ਅਤ੍ੇ 
ਇਸਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ 1.7 ਸਨ. 



 
 

ਨਫਗਰ-2: ਨਬਰਨਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1941 ਦਾ  ਿੂ ਾ 
(ਸਰੋਤ : ਸੈਂਸਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ, 1941) 

ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ. ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਮਿੱਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ 
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰ ਦਤ੍ਨ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਅਗ੍ਰ ਉਸ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਮੰੁਖ ਵਫਰਵਕਆਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ 
ਰਵਹਣ ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਮਵਹਜ਼ ਇਿੱਕ ਯੁਵਨਟ 
(ਇਿੱਕਾਈ) ਸੀ, ਉਪਰ ਲਾਗ੍ੁ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ ਦ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਲਬਲੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥਲ-
ਪੁਥਲ ਨੇ, ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਲਪੇਟ ਲੀਤ੍ਾ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਰਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਬੇ ਵਜਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 
88,109 ਸੀ ਹੋਰ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਲਾਮਤ੍ ਰਹੇ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ 
ਵਰਆਸਤ੍ ਲੋਹਾਰ  (ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 29,882) ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਬਾਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਬੇ ਤ੍ੋਂ 
(ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 1,341,209), ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ, ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈ.  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈਰਤ੍ਜ਼ਦਹ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਖਆਲੀ ਰਵਾਇਤ੍ ਸੀ ਵਜਥੇ 3 ਮੁਿੱ ਖ ਮਜ਼ਹਬ, ਇਸਲਾਮ, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ , ਜੋ ਸ ਫੀ, ਭਗ੍ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸੰਤ੍ ਲਵਹਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਰਵਾਇਤ੍ 



ਭਾਇਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵਕ ਟਕਰਾਅ ਨ ੰ . ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਵਤ੍ਹਾਸ, ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗ੍ੀ ਹਮਵਲਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਹੈ. ਹਮਲਾਵਰ 
ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੌਨਵਟਨੇਂ ਟ (ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ) ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਿੱ ਰ ਪਛਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦਵਰਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 
ਹੌਰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਰ ਪਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕਬਜੇ 
ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਜ਼ 50 ਸਾਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਘਲ 
ਸਲਤ੍ਨਤ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ ਬਾ ਸੀ. 

ਦੁਸਰੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਤ੍ਿੱ ਨੋਂ  ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ 
ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਹੋਰ ਇਸ ਤ੍ਾਰੀਖ਼ੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣੀਦਾ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਖਤ੍ਾ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਵਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਕ ਮਤ੍ 
ਦੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀਅਤ੍ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੁ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਫੁਿੱ ਟ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥਲੇ ਇਹ ਇਤ੍ਹਾਦ ਵਬਖਰ ਵਗ੍ਆ. 1945 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ 
ਆਗ੍ਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਤੰ੍ਨੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਇਵੇਟ (ਵਨਿੱਜੀ) ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀਆਂ 
ਸੀ.  ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਵਥਆਰ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵਕਰਪਾਨ ਰਿੱ ਖਣਾ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਿੱਕ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ , ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ ਦਾ 
ਇਕਿੱਲਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ ਬਾਈ ਸਮ ਹ ਸੀ. ਦ ਸਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ (ਆਲਮੀ ਜ਼ੰਗ੍) ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 1 
ਵਮਲੀਅਨ (10 ਲਖ) ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਬਰਖਾਸਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬਦਮਾਸ਼ 
ਅਤ੍ੇ ਗ੍ ੰ ਡੇ, ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ਼ ਦ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸਵਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. 

ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 1945ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ ਬਾਈ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ 
ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਫ਼ਰਵਰੀ 1946 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਹੀ ਕਸ਼ੀਦਗ੍ੀ 
ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ੍ ਮੁਸਲੀਮ ਸ ਵਬਆਂ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗ੍ੇ ਹੋਏ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਲੀਮ ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਲਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ੍ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. 
ਮਗ੍ਰ, ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਲੇ ਮਜਾਵਰਟੀ (ਬਹੁਮਤ੍) ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਮਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ 
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਵਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਹਯਾਤ੍ ਵਟਵਾਣਾ (ਵਜਸ 
ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁਕੀ ਸੀ) ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਅੀ ਥਲੇ ਇਿੱ ਕ ਵਮਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤ੍ੇ 
ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਹਾਲਾਤ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਿੱਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ਾ - ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ 
ਬਨਾਮ ਵੈਧਤ੍ਾ ਦਾ. ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍,ੇ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦੁਰੁਸਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਨਤ੍ੀਜ਼ਨ 



ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤ੍ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਵਖਜ਼ਰ 
ਦੀ ਵਮਨੀਸਟਰੀ (ਵਜ਼ਾਰਤ੍) ਵਗ੍ਰ ਗ੍ਈ. 

ਇਸ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਵਡਗ੍ਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਸੜਕਾਂ ਤ੍ੇ ਆ ਖੜਹੀ ਹੋਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ 
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਦੇ ਆਘਾਜ਼ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਵਚੰਗ੍ਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਨਫ਼ਰਤ੍ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਪਹੰੁਚ 
ਗ੍ਈ. ਉਥੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ (ਅਲਪਸੰਖਅਕ) ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਵਮਸਾਲ 
ਵਵਹਸ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਪ ਰਬ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਡਿੱਜਣ ਲਗ੍ੇ, ਵਜਧਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ 
ਆਉਂਦੇ, ਮਗ੍ਰ ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਲਈ. ਅਫ਼ਸੋਸ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਏਕਤ੍ਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕੀ. ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਵਹਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਪ ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ 
ਵਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗ੍ਾ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਆਂ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਸੀ. ਪੰਜ਼ਾਬ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੌਵਂਂੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਾਲ, ਵਤੰ੍ਨ ਪਿੱਂਾਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਸਾਥ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜੀ ਕਰਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ. 

ਮਈ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਫ਼ਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਗ੍ਏੇ. ਵਦਨ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰਦੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਹਿੱ ਮਲੇ ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੇਰਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, 
ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤ੍ੇ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੀਬਰ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਹੋਰ 
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ਵਰਨਰ ਪ ਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ ਦ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਜ਼ਦ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  
ਹਕ ਮਤ੍ ਵਮਲੀ, ਤ੍ਦ ਦੰਗ੍ੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ ਵਧ ਗ੍ਏ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਹਿੱਦ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ.  ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਪੰਜ਼ਾਬ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1946 ਵਵਿੱ ਚ ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ, ਵਬਹਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਦੰਗ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਬੌਨੇ ਲਗ੍ਣ ਲਗ੍ੇ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 
ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਵਹਲੇ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਤ੍ਜ਼ਰੁਬੇ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਹੋਇਆ. 

ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ 
ਜਨਤ੍ਾ ਨੇ ਲੀਤ੍ਾ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਆਲਹਾ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਮੌਜ਼ਦੁਗ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਤ੍ਾ. 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੋਰ ਵਹੰਦੁਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਪਛਾਣ ਵਜ਼ਆਦਾ ਡ ਂਘੀ ਸੀ. ਸਿੱਚ ਤ੍ੇ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਅਤ੍ੇ 
ਪ ਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸਨ. ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ਼ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਕੌਮ ਸਨ. ਆਮ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍,ੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਭਣਕ 



ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਜਗ੍ਾਂਂ ਹ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਵਜਣ ਵਹੰਦੁਆਂ, 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਵਊੁ ਲੀਤ੍ੇ, ਉਨਾਂਂ ਹ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਗ੍ਲ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗ੍ਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ, ਜੋ 
ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਦ ਮੁਕਰਿੱਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 
17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ 14 ਅਤ੍ੇ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 
ਗ੍ਏ ਸਨ. ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  
ਅਨਚਾਵਹਆ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦ ਰ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੁਿੱ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਆਮ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਵਪਛਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਵਵਰੋਵਧਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵਹੰਸਾ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਅਤ੍ੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 

ਇਸ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਇਿੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਦਰਦ ਭਰੀ 
ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਜਰਬਾਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ, ਲੇਖਕ ਅਤ੍ੇ ਕਲਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਰੇਜੀਨਲਡ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤ੍ਦ 
ਸੁਣਾਅੀ ਜਦ ਮੈਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਲੈਨਇਡਲੋਸ, ਪਛਿੱਮ ਵੇਲਸ ਵਗ੍ਆ. ਮਸੀਹ ਲਾਹੌਰ 
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਾਈ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ. ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵਸਰਫ਼ ਉਣ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ  ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ 
ਸੀ ਵਕ ਮੋਹਮਦ ਅਲੀ ਵਜਨਿੱ ਂਾ ਤ੍ੋਂ ਬਾਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਿੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ  ਦਾ 
ਲਾਲਚ ਛਿੱ ਡ ਨਹੀਂ ਸਕਨਗ੍ੇ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ 
ਕਰਦਾ ਵਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਕਮਜੋਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ. ਰਿੱ ਂਾਵਅਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ 
ਫੋਰਸ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਸੈਕਲਯੁਵਰਜਮ ਦੇ ਉਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡਣਾ ਇਨਾ ਸੌਖਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. 
 

ਰੇਜੀ ਲਡ ਿਸੀਿ 
ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਵਡਆ, ਅਤ੍ੇ 

ਤ੍ਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੇ ਉਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ : 
'ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਅਲਵਵਦਾ ਕਵਹਣਾ ਇਿੱਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਖਾਂ ਤ੍ੇ 

ਅਿੱ ਥਰ  ਸਨ. ਅਸੀਂ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਜਹਾ ਸੀ ਵਕ ਟਰੇਨਾ ਨ ੰ  
ਲੁਿੱ ਵਟਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਵੜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਅਸੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਝਂਡਾ ਲਹਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਇਹ ਕਹ ਕੇ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ ਵਕ ਅਸੀ ਇਸ਼ਾਈ ਹਾਂ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦੁਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰੀਕਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਚਾਂਦੇ 
ਨੇ.  ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਲਤ੍, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਗ੍ਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਛਿੱ ਡਦਾਂ ਹਾਂ.'   

'ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗ੍ਾਰਡੇਂਸ, ਜਲੌ, ਬਾਟਾਨਗ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਬਰਕੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੜਕ ਦੇ ਬੇਹਦ ਵਭਆਨਕ 
ਨਜਾਰੇ ਵੇਖੇ. ਸਾਨ  ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤ੍ਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਇਆ. ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸੀ 



ਅਤ੍ੇ ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੈਨ ੰ  ਲਾਸ਼ਾਂ 
ਹੋਰ ਖੰਡਤ੍ ਹਿੱਥ-ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏੇ. ਰੋਣ-ਧੋਣ ਅਤ੍ੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜਾਂ ਡਾਨਟੇ ਦੀ ਇਨਫਰਨੋ ਵਰਗ੍ੀ ਸੀ.' 
'ਵਾਹਗ੍ਾ-ਅਿੱਟਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਵਖਆ ਉਹ ਬਦਤ੍ਰ ਸੀ. ਮਾਸਟਰ 
ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱ ਥੇ ਅਿੱ ਨੇਵਾਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕਸੁਰਤ੍ਾ ਵਾਸਤ੍ੇ ਗ੍ਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਉਪਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਪ ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਗ੍ਲ 
ਬਣ ਕੇ ਕੰਬ ਹਵਹਆ ਸੀ.'  

'ਮਰਦੇ ਦਮ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਂ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗ੍ਾ ਜੋ ਡਰ ਕੇ ਅਤ੍ੇ ਘਬੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਹੋਰ 
ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨ ੰ  ਇਸ ਲਹ ਲੁਹਾਨ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਵਤ੍ਰੀ ਅਿੱ ਮਰੀਤ੍ਾ ਪਰੀਤ੍ਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ 
ਹੁਬਹ  ਅਤ੍ੇ ਯਾਦਗ੍ਾਰ ਕਵਵਤ੍ਾਵਾਂ ਵਲਵਖਆਂ ਨੇ.’ 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊੁ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ, ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸੀ ਵਸਲਵਸਲੇ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਨਰਮਤ੍ਾ ਨਾਲ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰਵਾਲ 
ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਬਜੁਰਗ੍ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ. ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਹ ਕਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗ੍ੁਜਰਵਾਲ 
ਤ੍,ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆ ਵਸੇ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਠਹਰਾਇਆ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦੇ ਉਪਰ ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਿੱਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਜ਼ਲੁਮ 
ਹੋਇਆ. ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਮਤ੍ਭੇਦ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੰਨੇ ਵਹੰਦੁ, ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਰ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. 
 

ਨਿੰਦੁਆਂ ਅਤੇ ਨਸੱਖਾਂ  ੰੂ ਪਛਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਣ ਦਾ ਿੁਸਲਿਾ ਾਂ ਦਾ ਿ ਸੂਬਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰ, ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਦੋ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਮੌਜ ਦ ਨੇ. ਸਰਦਾਰ ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਵਮਕ 
ਸੰਗ੍ਠਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤ੍ੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ, 453 ਸਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਵਕਤ੍ਾਬ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਟੈਕ ਔਨ ਵਸਿੱ ਖਸ ਐਡਂ ਵਹੰਦ ਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 1947 (1991; ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ 
1949) ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਵਥਤ੍ ਇਲਜਾਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਕ 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵਵਪਰੀਤ੍ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ 
ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਇਹ ਤ੍ਰਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਵਫਰਕ  ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  
ਹੜਪ ਕਰਣਾ ਚਾਉਂੁਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਹੋਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਦੇਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਹੋਰ 
ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੀਤ੍ਾ ਬਲਵਕ ਪ ਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਕੌਮ ਨ ੰ  ਕਟਘਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾ 
ਖੜਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡਾਟਾ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਉ ਕਿੱਮਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲ ਜੋ 
ਵਸਲਸਲੇਵਾਰ ਖਟਣਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੜੀ ਬਣੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਖ ਨਖਰਾਬੇ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 



ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ 
(1991: 243-4): 
 

'ਵਸਿੱ ਖਾਂ (ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦੁਆਂ) ਦਾ ਬਦਲਾ ਫੁਰਤ੍ੀਲਾ, ਵਹੰਸਾਜਨਕ, ਵਭਆਨਕ ਅਤੇ੍ ਵਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦ ਜੇ ਂਿੱਵਂਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੁ੍ਤ੍ਾਂ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ 
ਭੁਗ੍ਤ੍ਨਾ ਪਇਆ. ਇਹ ਬਦਵਕਸਮਤ੍ ਹੋਰ ਤ੍ਰਕਹੀਣ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਇੰਸਾਨੀ ਜ਼ਜਬਾਤ੍ ਅਤੇ੍ ਵਰਤ੍ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਲਿੱ ਂਾਵਜਕ (ਤ੍ਰਕ) ਦੇ ਕਾਬ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ੍ ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਮੁਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਭੀਸ਼ਣ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਭੰਅਕਰ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਪਰਵਤ੍ਵਹਂਸਕ, ਅਸੰਗ੍ਤ੍ ਅਤੇ੍ ਉਨਮਾਵਦਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ੍ ਫਰੰਵਟਅਰ ਦੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦੁਆਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 
ਹਿੱਥੀ ਵਭੰਅਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੋਇਆ. 

 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦ ਜੇ ਖਾਸ ਭਾਰਤ੍ੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ ਰਵਲੇ 
ਜਸਵਟਸ ਜੀ.ਡੀ.ਖੋਸਲਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਲਿੱ ਖੀ ਇਿੱ ਕ 349 ਸਫ਼ੇਆਂ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ 'ਸਟਰਨ ਰੇਕਿੱ ਵਨੰਗ੍ (1989, 
ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ 1949) ਹੈ. ਉਹ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸ਼ਿੱਕ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਣਾਅ ਦੀ ਜੜ 
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਵਾਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਜ.ਖੋਸਲਾ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ 1947 ਦੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਢ ੰ ਘੀ ਤ੍ਾਰੀਖ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੜਾਂ ਸੀ. ਜ.ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤ੍ੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਾਦ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤ੍ੇ, ਜੋ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਿੱਕ 
ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. 
 

ਿੁਸਲਿਾ ਾਂ  ੰੂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਣ ਦਾ ਨਸੱਖਾਂ ਦਾ ਿ ਸੂਬਾ 
 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨਸ ਬਾ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ, ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ. ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.(ਮਾਰਕਵਸਸਟ) ਦੇ 
ਸਵ.ਹਰਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਸ ਰਜੀਤ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਵਵਊ  ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ: 
'ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਇਿੱਕ ਪਲਾਵਨੰਗ੍ (ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੁਦ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਉਣ ਵਭਆਨਕ 
ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 
ਇਹ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਸੋਚ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਬਣਾ ਲੇਂਦੇ. 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਵਆਪਕ ਵਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛਪੀ. ਮਗ੍ਰ 1948 ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 
ਛੋਟੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਨੋਟਸ ਅੋਨ ਵਸਿੱਖ ਪਲਾਨ, ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਦੀ ਵਸਿੱਖਸ ਇਨ 
ਐਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਵਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ, ਡਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਤ੍ੋਂ 



ਬਣਾਈ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ੍ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਕਰਣਯੋਗ੍ 
ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ. ਨੋਟਸ ਅੋਨ ਦ ਵਸਿੱਖ ਪਲਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ 
ਹੈ: 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੰਵਜ਼ਲ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਹਕ ਮਤ੍ ਕਾਇਮ ਕਰਣੀ. ਇਸ 
ਵਾਸਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ. ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਕ 
ਵਹੰਦ  ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ 
ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਗ੍ਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਹੰਦੁ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਗ੍ਏੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਤ੍ਆਵਰਆਂ 
ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਲਵਦਆਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਦੋਨਾ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਰਗ੍ਰਮ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਅਸਵਲਅਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਦੋਨੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਮ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਸੀ 
ਸਵਹਯੋਗ੍ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਰਗ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. 
 

ਚੌਧਰੀ ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਲੀ ਵਜਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਉਨਵਸਲ ਦੀ ਇਸਟੀਅਵਰਂਗ੍ ਕਮੇਟੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਦਿੱ ਸ ਦੇ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਪਰਾਈਮ ਵਮਵਨਸਟਰ ਬਣੇ 
(1944-46), ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ ਇਮਰਜੇਂਸ ਅਫ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ 
ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉੁਿੱਚੇ ਅਤ੍ੇ ਪਰਮ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਵਟਆਲਾ ਅਤ੍ੇ ਕਪ ਰਧਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਣ ਵਾਸਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਭਅੰਕਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 

ਮੁਹਮਦ ਮੁਨੀਰ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਵਟਸ ਰਹ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਜਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਦਿੱ ਸ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ, 
ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਫਰੌਮ ਵਜਨਾਹ ਟੁ ਵਜ਼ਆ ਵਵਿੱ ਚ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ ਵਕ ਪਵਹਲਾ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਵਫਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਮਾਰਚ 
1947 ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ (1990: 17). ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਲ ਦੁਹਰਾਅੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ ਦਗ੍ੀ ਦਾ ਹਰ ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਾਣ ਵਮਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ. 

ਇਅਨ ਕੁਪਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਲੇਖ 'ਦ ਮਾਸਟਰ ਐਡਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾਸ: ਦੀ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਪਰੰ ਸੇਸ ਐਡਂ ਦੀ ਇਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮੈਸੇਕਰ ਅਿੱ ਫ 1947' ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਤ੍ਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ ਬਾਬੰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਅਮਲ ਕਰਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ੍ ਮੁਤ੍ਿੱ ਵਲਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ. ਵਸਿੱ ਖ ਜਥੇਆਂ ਨ ੰ  
ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਵਜ਼ਆਵਦਤ੍ੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਭੜਕਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਜਿੱ ਥੇ ਬਰੇਨ ਅਤ੍ੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਸਨ. ਉਹ ਇਿੱਸ ਗ੍ਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਸ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਲਈ 
ਬਚ ਗ੍ਏੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਥਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਪਰਚਵਲਤ੍ ਮਿੱਤ੍ ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਸਹੀ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਵਬਲਕੁਲ ਅਲਗ੍ ਹੈ. ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 



ਮੁਤ੍ਾਬਕ 300 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 
ਹਾਕਮ ਨ ੰ , ਗ੍ੁਰ  ਦੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਕੰਧ ਵਵਿੱ ਚ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਅਸੀਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਉਪਰ ਕਦੀ ਹਿੱਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ 
ਇਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਗ੍ਲ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਵਣਆ, ਜਦ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੁ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸ ਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਦਾਵਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

ਇਹ ਵਦਲਚਸਪ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡੋਰਸ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨ ਕਾਵਅਮ ਵਾਸਤ੍ੇ 
ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਵਹੰਦੁ, ਵਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤ੍ਜਾਮ, ਬਦਹਾਲ ਫੋਰਸ ਸੀ. ਇਸ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫੌਜੀ ਸੀ ਹੋਰ ਇਹ ਵਸਰਫ਼ 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ 1 ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ. ਇਸ 
ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਣ ਬਾਰਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਹਫਾਜਤ੍ ਜ਼ਰ ਰ ਕੀਤ੍ੀ ਮਗ੍ਰ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਬੇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਇਸ ਨੰੁ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਜੇਫਰੀ, 1974: 491 - 520). ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜਹਾ 
ਨਾਲ ਵਰਆਵਸਤ੍ੀ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. 
 

ਨਕੱ ੀ ਿੌਤਾਂ ਿੋਇਆਂ? 
 

ਸਰ ਪੇਂਡੇਰਲ ਮ ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ 
ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਮੌਤ੍ਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੀ (1998: 293). ਜੀ.ਡੀ.ਖੋਸਲਾ 
ਵੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੰਗ੍ੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕਿੱਠਾ 
ਕੀਤ੍ਾ, ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ ਵਕ ਦੰਗ੍ੇਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਇੰਤ੍ੇਕਾਮ ਦੇ ਚਲਦੇਆਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗ੍ੇ (1989: 299). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼: 
 

'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. ਵਾਕਈ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੇਖੀ ਬਘਾਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ, ਮਗ੍ਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਗ੍ਲ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰ 
ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਹੋਏ. ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਮ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਨਕਾਲਣ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇਆਂ ਦੇ ਪਿੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੁਆਤ੍ ਹੋਅੀ.' 

 

ਮਾਰਚ 2003 ਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਹਸਟਰੀ ਕਨਫਰੇਨਸ ਦੇ 35ਵੇਂ ਸੈਸਨ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਇਿੱ ਕ 
ਲੇਖ ਤ੍ੇ, ਭਾਈ ਅਰੀਦਮਨ ਵਸੰਘ ਝੁਬਲ ਤ੍ਸਦੀਕ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੇਂਟ (ਅਨੁਮਾਨਣਾ) ਇਨਸਾਇਿੱਕਲੋਪੀਡੀਆ ਔਫ ਵਸਿੱ ਵਖਸਮ, ਪੰਜਾਬ 
ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਪਵਟਆਲਾ, ਵੌਲ.3 ਜੋ ਵਕ ਪਰੋ.ਹਰਬੰਸ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਕਤ੍ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ੍ ਹੈ 
(2002: 122-23). ਪੇਨਡੇਰਲ ਮ ਨ ਨੇ ਸਬ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਟੇਟ (ਸ ਬਾ) ਤ੍ੇ 180,000-



200,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ (1998: 293). ਜੀ.ਡੀ.ਖੋਸਲਾ ਨੇ 
500,000 ਦੀ ਵਫਗ੍ਰ (ਸੰਵਖਆ) ਦਿੱ ਸੀ ਹੈ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਲੇ.ਜ.(ਵਰਟਾਯਰ) ਅਫਤ੍ਾਬ ਅਵਹਮਦ 
ਖਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਫੌਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਮਿੱਲੀ-ਜੁਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ 
2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 500,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਕ 
ਹੋਏ.  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱ ਟ 
ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. 

ਇਿੱ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਤ੍ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਸੰਵਖਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  
2 ਵਮਲੀਅਨ ਤ੍ਕ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ (ਟੈਲਬਿੱਟ,2008: 420). ਸਹੀ ਸੰਵਖਆ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗ੍ਾ 
ਮਗ੍ਰ ਸਮੁਿੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤ੍ੇ 1 ਵਮਲੀਅਨ ਨ ੰ , ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਸੰਵਖਆ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੋ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 600,000, 800,000 ਅਤ੍ੇ 1,000,000 ਦੀ ਸੰਵਖਆ 
ਦਿੱ ਸੀ ਹੈ. ਸਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੌਤ੍ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆਂ. 

 

ਨਕੱ ੇ ਲੋਕਾਂ  ੇ ਬਾਰਡਰ (ਸੀਿਾ) ਪਾਰ ਕੀਤਾ? 
 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਵਕਿੱ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮ ਨ ਨੇ ਵਲਵਖਆ : 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਸੰਵਖਆ ਦਾ ਜੁਗ੍ਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ 
ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਮਗ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ੍ੇ ਮਾਲ-ਧਨ 
ਗ੍ੁਵਾਇਆ. ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਵਫਗ੍ਰ (ਸੰਵਖਆ) ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿੱ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਰਨ ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵਪਆ. 
ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੋਂ ਮਾਰਚ 1948 ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 4.5 ਵਮਲੀਅਨ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਛਿੱ ਡ 
ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਵਿੱ ਸੇ ਅਤ੍ੇ 6 ਵਮਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਵਗ੍ਅੇ. ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਥਾਂ 
ਬਦਲੀ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ (ਮ ਨ, 
1998: 268). ਸ਼ਾਵਹਦ ਜਾਵੇਦ ਬਰਕੀ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ 14 ਵਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਨੇ (ਬਰਕੀ, 1980: 11). ਇਅਨ ਟੈਲਬਿੱਟ ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ 1947 ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਭਗ੍ਰ 
(ਸੰਵਖਆ) ਨ ੰ  18 ਵਮਲੀਅਨ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (2008: 420). ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤ੍ੇ ਵਕ ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਕਿੱ ਨੇ ਸੀ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਵਭਗ੍ਰ (ਸੰਵਖਆ) 9-10 ਵਮਲੀਅਨ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ. 31 ਅਕਤ੍ ਬਰ 
1947 ਦੇ ਏ ਨੋਟ ਅੋਨ ਦੀ ਇਸਟੇਟੀਸਵਟਕਸ ਔਫ ਰੇਫਯੁਜੀਸ ਐਡਂ ਇਵਾਕਯੁਈਜ ਪਰੌਬਲੇਮ ਵਵਿੱ ਚ 
ਐਮ.ਹਸਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਦੇਂਦੇ ਤ੍ ੇਪਛਮ 
ਪੰਜਾਬ 5.9 ਵਮਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਅਗ੍ਰ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਛਮ 
ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 3.8 ਵਮਲੀਅਨ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ (ਹਸਨ, 



1993: 16). ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 9.7 ਵਮਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਘਰ ਹੋਨ ਦੀ ਕਗ੍ਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ. ਇਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਕਨੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਕਵਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਮੁਹਮਦ 
ਵਸੀਮ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਭਗ੍ਰ (ਸੰਵਖਆ) 5.3 
ਵਮਲੀਅਨ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਕ ਕੁਿੱ ਲ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 24.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ (ਵਸੀਮ, 1999: 
211).    
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਤ੍ਸਵੀਰ ਵੀ ਸੀ; ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ 
ਵਗ੍ਆ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 90,000 ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੈਰੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ੍ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਮਗ੍ਰ ਸਭ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਵਕਆ. ਆਇਸ਼ਾ ਜਲਾਲ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੀ ਹਨ ਵਕ 
ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ ਜ਼ਲੁਮ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਡੌਵਮਨੇਸ਼ਨ (ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ) ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੈਨੀਫੇਸਟੇਸ਼ਨ 
(ਰ ਪ) ਹੈ. ਉਹ ਵਲਖਦੀ ਹਨ 'ਵਤ੍ਨੋਂ  ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬ ਰ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਪਲ ਭਰ ਦੀ 
ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੀ ਇਹਸਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੀਤ੍ਾ' (1998: 13). 
 

ਿੌਜ਼ਦੂਾ ਨਲਟਰੇਚਰ (ਸਾਨਿਤ) 
 

1974 ਤ੍ੇ ਪਿੱਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਲੈਰੀ ਕੌਵਲੰਸ ਅਤ੍ੇ ਡੋਵਮਨੀਕ ਲੇਵਪਅਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ 
ਹੋਏੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਦਲਾਂ ਨ ੰ  ਛ  ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਰਚਨਾ ਫਰੀਡਮ ਐਟ ਵਮਡਨਾਈਟ 
ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਲ-ਦਵਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕਿੱ ਸੇ ਨੇ. ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ ੇ
ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਟੇਵਲਸਟ (ਉਤ੍ਪਰੇਰਕ) ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਵਾਜਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ 
ਤ੍ੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਮਜਬ ਤ੍ ਇਹਸਾਸਾਂ ਥਲੇ ਦਵਬਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨ ੰ  ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. 
ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੋਨੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਇੰਟਰਵਵਊ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਵਪਆਂ. ਇਸੀ ਕੜੀ 
ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮ ਲ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੇਵਮਨੀਸਟਾਂ (ਨਾਰੀਵਾਦੀ) ਨੇ ਬੇਵਮਸਾਲ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਰਵਸ਼ੀ 
ਬੁਟਾਵਲਆ ਦੀ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਇਡ ਔਫ ਸਾਇਲੈਂਸ : ਵੌਇਸੇਸ ਫਰੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ (1998); 
ਵਰਤ੍ੁ ਮੇਨਨ ਅਤ੍ੇ ਕਮਲਾ ਭਸੀਨ ਦੀ ਬੌਰਡਰਸ ਐਡਂ ਬਾਉਂਡਰੀਸ (1998) ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਸਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਸਦਮੇਆਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਉਪਰ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ 
ਕੇ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੇ ਦਰਦ 
ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ.  

ਇਅਨ ਟੈਲਬਿੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਪਬਵਲਕੇਸ਼ਨ (ਪਰਕਾਸ਼ਨ) ਦੀ 
ਪਵਹਲ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਟੈਲਬਿੱਟ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਹਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਰਜੀਅਨ ਐਡਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ: ਬੇਂਗ੍ਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਡਂ 
ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਦੀ ਸਬਕੌਨਟੀਨੇਂ ਟ (1999) ਵਲਖੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਸਮੁਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮੇਰਾ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਅਨ ਟੈਲਬਿੱਟ ਹੋਰ ਵਸ਼ੰਡਰ ਥੰਡੀ ਦੇ ਲੇਖ ਪੀਪਲ ਅੋਨ ਦ ਮ ਵ: ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੋਵਨਅਲ, ਐਡਂ 
ਪੋਸਟ-ਕੋਲੋਵਨਅਲ ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (2004) ਤ੍ੇ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਮੁਲਕ ਛਿੱ ਡਣ ਅਤ੍ੇ ਐਥਨੀਕ ਕਲੀਂਸੀਂਗ੍ 



(ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਉਪਰ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਐਨਡਰਸ ਬਯੋਨ ਹੈਨਸੇਨ ਦਾ ਲੇਖ 
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਐਨਡ ਜੇਨੋਸਾਇਡ: ਮੇਨੀਫੇਸਟੇਸ਼ਨ ਔਫ ਵਾਇਲੇਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 1937-1947 (2002) 
1937 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੇਕਰੇਟਵਰਆਂ ਦੀ ਵਾਇਸਰਾਏੇ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੇ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 1947 (2003) ਵਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਵਬਰਤ੍ਾਂਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸੰਗ੍ਰਹ ਹੈ. 

ਵਕਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਦ ਪੰਜਾਬ (1989) ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸ ਬੇ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ ਲਗ੍ਾਅੇ ਗ੍ਏੇ ਸਾਧਨ ਅਤ੍ੇ ਮੇਕੇਵਨਜਮਸ (ਵਵਧੀਆਂ) ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਲੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ ਮੁਿੱ ਖ 
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਉਪਯੋਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ, 
ਮਗ੍ਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਦੇ.  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੁਆ ਸੇਲੇਕਟ ਡੌਕਯੁਮੇਂਟਸ ਔਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ 
ਪੰਜਾਬ-1947 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਉਪਰ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੀਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾਯਾਬ ਇੰਟਰਵਵਊ, 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  2 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨ ੰ  ਚੰਡੀਗ੍ੜ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ.  

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ 1993 ਵਵਿੱ ਚ 1947 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਨਾਹਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਦੀ 
ਜਰਨੀ ਟੁ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ: ਏ ਡੋਕਯੁਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਔਨ ਰੇਫਯੁਜੀਸ ਔਫ 1947 ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਵਡਸਟਰਬੇਂਸੇਸ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ 1994 ਤ੍ੇ ਛਪੀ. 1980 ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਹੋਈ 
ਘਟਣਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਖ਼ਵਾਜਾ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਪੋਰਟ ਜਬ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਲ ਰਹਾ ਥਾ ਛਪਵਾਈ. ਇਹ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਸੀ. ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਇਹ ਬੇਹਦ 
ਇਹਸਾਸ ਅਤ੍ੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਲਖੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਮੈਨ ੰ  ਅਜ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕੋਈ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਜੋ 
ਆਪਣੇ ਵਪਆਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਵਬਛੜਨ ਦਾ ਮਾਤ੍ਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ 
ਖ ਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਜਨਰਲ ਮੌਹਮਦ ਵਜ਼ਆ-ਉਲ-ਹਿੱਕ ਦੀ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਵਮਜਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਵਡਅੋਲੋਜੀ (ਵਵਿੱਚਾਰਧਾਰਾ) ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਅਫ਼ਗ੍ਾਵਨਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋਸ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਦੀ 
ਮੁਵਹਮ ਵਛੜ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤ੍ੀ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਸਉਦੀ ਅਰਬੀਆ ਮਗ੍ਰ ਯੁਨਾਇਟੇਡ 
ਇਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਵਜ਼ਹ ਨਾਲ ਹੈਰਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ 
ਭਰਪ ਰ ਹੈ ਵਕ ਜ਼ੰਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ, ਸਦਮਾ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਲਿੱ ਭ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗ੍ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਫਸਾਨੇ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਨ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. 

ਮੈਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਇਿੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਲਗ੍ੇ. 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਕਆ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹਿੱਬਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਸ਼ਫਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਇਹ ਗ੍ਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਅਸ਼ੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਲਾਗ੍  ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜਬ ਤ੍ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ, 
ਵਤੰ੍ਨੇ ਵਫ਼ਰਕੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਤ੍ੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਵਮਲਾਪ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨ ੰ  ਇਸੇ 



ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜ਼ਾਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਛਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲਗ੍ਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਜ਼ ਲਗ੍ਣ ਮਗ੍ਰ ਸਾਰੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਜ਼ੰਦਵਗ੍ਆਂ ਬਚਾਇੰਆ. ਉੁਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਾਲ 
ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਏੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੰਦ  ਵਮਤ੍ਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਨਵਾਵਜ਼ਆ ਜੋ 
ਇਸ ਗ੍ਲ ਨ ੰ  ਸਾਬਤ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹਿੱਬਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਫਕਤ੍ ਦਾ ਦ ਜਾ ਰ ਪ ਨੇ. 

ਮੁਹਮਦ ਅਯੁਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਇਿੱ ਕ ਵਾਵਕਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਵਲਵਖਆ ਹੈ. ਇਹ ਵਕਤ੍ਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਨਾਲ ਵਲਖੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਹਿੱਦ ਉਪਯੋਗ੍ੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਵਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਨੇ 
ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹ ਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੁਸਵਲਮ ਕੌਮ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਨਾ ਹੌਣ. 
ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਵਮਵਨਸਟਰ (ਗ੍ਰਹ ਮੰਤ੍ਰੀ) ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਪੰਹੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਹ ਕਮ ਦੀ 
ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 2003 ਵਵਿੱ ਚ ਹਕੀਮ ਮੁਹਮਦ ਤ੍ਾਵਰਕ ਮੇਹਮੁਦ ਅਬਕਰੀ ਮੁਜਾਵਦਦਤ੍ੀ ਚ ਘਤ੍ਾਈ 
ਨੇ ਪ ਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤ੍ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਮਜਮੁਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਦਾ ਵਖ਼ਤ੍ਾਬ 
ਸੀ 1947 ਕੇ ਮੁਜ਼ਲੁਮੌਂ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਖੁਿੱ ਦ ਮੁਜ਼ਲੁਮੌਂ ਕੀ ਜ਼ਬੁਾਨੀ. 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਮੁਤ੍ਵਲਮਾਂ (ਵਵਦਵਾਨਾਂ) ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਦੇਰ ਲਗ੍ਾਈ ਹੈ. 
ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਕੋਸਨਾ ਇਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਰ ਹ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਹਿੱਸਾ 
ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਨਸਾਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਣਾ ਸ਼ਿੱਕ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੁਭੇ 
ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦਾ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੀ ਨ ੰ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਮ ਲਕ ਦੀ 
ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ ਦੇ ਜ਼ ਲਮ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਤ੍ਜਾਰਤ੍ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ੍ੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ. ਵਫਰ ਵੀ 1947 ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਿੱਨੀ ਢ ਂਘੀ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਹੋਰ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ, ਉਨਹ  ਵਦਨਾਂ ਦੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਲੀਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ.  

ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਤ੍ਵਲਮ (ਵਵਦਵਾਨ) ਉਪਵਨਵੇਸ਼ ਵਵਰੋਧੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ 
ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਹੌਣ ਤ੍ੇ ਜੌਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ 
ਮੁਤ੍ਵਲਮ (ਵਵਦਵਾਨ) ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਮਸਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ : ਰੈਡਕਲੀਫ 
ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਧੀ 
ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤ੍ੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ. 

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ੍ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਇਸਟਡੀਸ (ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ) ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ, ਇਵਤ੍ਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਵਟਸਟ (ਸਮਾਵਜਕ ਵਵਵਗ੍ਆਵਨਕ) ਵੀ ਇਸ ਤ੍ੇ ਵਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲਗ੍ੇ ਨੇ. 



ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚੇ ਹੋਏੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦ ੇ
ਉਪਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਆਸੀ ਖੇਡ ਉਪਰ. 

 

ਇਸ ਇਸਟਡੀ (ਿੁਤਾਨਲਆ) ਦਾ ਯੋਗਦਾ  
 

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਕਿੱ ਮਲ, ਵਵਆਪਕ ਅਤ੍ੇ ਬਯੌਰੇਵਾਰ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਹੈ. ਅਵਹਮ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋਨੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਹਰੀ ਪੜਤ੍ਾਲ ਕੀਤ੍ੀ 
ਹੈ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਖਾਸ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਸਟਡੀ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਲਹਾਜ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ ਜਾਵੇ ਤ੍ੇ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਵਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.  
ਇਿੱਕ ਵਥਉਰੇਵਟਕਲ (ਉਸ ਲੀ) ਢਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਤ੍ਰਕੀਬ ਦਾ, ਇਿੱਕ 
ਦ ਸਰੇ ਨ ੰ  ਸ਼ਿੱ ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸਰ ਡਾਲਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਮ ਹ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਆਗ੍ ; ਆਊਣ ਵਾਲੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ੍ ਵਦਨ, ਕਮਜੋਰ ਹੰੁਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍, ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  
ਹਕ ਮਤ੍ ਵਮਲਣ ਤ੍ੌਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਰ ਖ, ਇਣ ਸਭ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਤ੍ੀਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕੇ. 

ਇਹ ਵਕਤ੍ਾਬ ਉਨਹ  ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ੍ ਉਪਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਨੋ ਦਾ ਅਣਚਾਹੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ-
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਮੰਸ ਬਾ ਸੀ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਜਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ 
ਕਿੱ ਢਣਾ; ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣਾ. ਹਕੀਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਹ 
ਹੋਇਆ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ. ਇਹ ਸਟਡੀ (ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ 
ਅਵਧਆਇ ਦੇ "ਵਕਉਂ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ" ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਹੈ. ਦ ਜੇ, ਇਹ ਸਟਡੀ (ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ) 
ਇਕਿੱਲੀ ਅਤ੍ੇ ਸਮ ਹੀ, ਦੋਨੋ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਢ ਂਘੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਪ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਿੱਕ 
ਢ ੰ ਘੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦਾ ਵਮਵਲਆ ਜ ਵਲਆ ਸਮਾਜ ਸੀ ? ਇਸ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਦਾ 
ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇਹ ਤ੍ਫ਼ਤ੍ੀਸ਼ ਇਿੱਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਡਾਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਜੇਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਜਾਂ ਏਥਵਨਕ ਕਲੀਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਵਕਹਾ ਜਾਵੇ. 
 

ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੇ ਨਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) 
 

ਵਕਸੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਰਸਰਚਰ (ਖੋਜਕਾਰ) ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਉਸੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਕਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਈ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ. 
ਸਵੀਡੀਨ ਵਨਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤ੍ਕਨੀਕੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਤੰ੍ਗ੍ਵਦਲ ਬਯੁਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਵਪਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਪਇੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 



ਦੋਨੋਂ  ਮੁਲਕਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਫ਼ੁਤ੍ਗ੍  ਕਰ ਸਵਕਆ ਅਤ੍ੇ ਦੋਵਂਂੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਮ ਦੀ 
ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ, ਖੋਜਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 2003-2005 ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ੇ ਕਈ ਦੌਵਰਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਅਤ੍ੇ 
ਮਾਰਚ 2004 ਹੋਰ ਜਨਵਰੀ 2005 ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ, ਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ ਂਅਤ੍ੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
 

ਪਰਾਇਿਰੀ ਸੋਰਸ ਿਟੀਨਰਅਲ (ਬੁਨ ਆਦੀ ਸਰੋਤ ਸਿਗਰੀ) 
 

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਉਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਦਾ ਭਰਪ ਰ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਹੈ.  

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਚੀਫ਼ ਸੇਕਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ 
ਫੋਰਟਨਾਇਟਲੀ ਵਰਪੋਰਟਸ (ਐਫ.ਆਰ.) ਦਾ ਪ ਰਾ ਵਬਉਰਾ ਮੌਜ ਦ ਹੈ. ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ, ਖੁਫ਼ੀਆ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਅਪਰੈਲ 1936 ਤ੍ੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ 
ਆਖਰੀ ਵਰਪੋਰਟ 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਵਲਖੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਇਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਸਤ੍ੇ ਆਪਣੀ 
ਹੈਵਸਅਤ੍ ਵਦਖਾਉਣ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ ਸੀ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਚੀਫ ਸੇਕਰੇਵਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ (ਐਫ.ਆਰ.) ਅਤ੍ੇ 
ਸਪੈਸ਼ਲ (ਖ਼ਾਸ) ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਆਸੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਹੋਰ 
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉੁਿੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ 
ਦੀ ਸਰੋਤ੍ ਨੇ. ਪ ਰਾ ਭੇਤ੍ ਰਵਖਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉਹ ਗ੍ੁਪਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਖ ਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ (ਐਫ.ਆਰ.) ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਵਲਅੋਨੇਲ 
ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਪਬਵਲਸ਼ (ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍) ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ੍ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ (ਖ਼ਾਸ) 
ਵਰਪੋਰਟਸ ਹੋਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਖ ਫ਼ੀਆ (ਐਫ.ਆਰ.) ਦੇ ਉਪਰ, ਉਸ 
ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.  ਚੀਫ 
ਸੇਕਰੇਵਟਰਈਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ (ਐਫ.ਆਰ.), ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ (ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ) ਨੇ ਹੋਰ 
ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਰ. ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਇਿੱਕਰੋਵਫਲਮ ਤ੍ੇ 
ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਅਨ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਨੇ 
ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ ਨੇ ਬਾਗ੍ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਬਨਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ.  ਚੀਫ ਸੇਕਰੇਵਟਰਈਆਂ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਆਰ. ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਵਸਰਫ਼ 
ਮਾਇਿੱਕਰੋਵਫਲਮ ਤ੍ੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਨੇ.  



2. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1970-1983 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਟਰਾਨਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ 1942-7 ਦੇ 12 
ਵਿੱ ਂਾਲਯੁਮ (ਖੰਡ) ਛਾਪੇ.  ਊਹ ਖੰਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਨ ਨ ੰ  
ਰਾਜ ਵਮਲਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ, ਇਣ 12 ਖੰਡਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਹਿੱਸਾ ਨੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਐਫ ਆਰ, 
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਸਪੈਸਲ ਵਰਪੋਰਟਸ ਵੀ 12 ਖੰਡਾ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ. ਵਲਅੋਨੇਲ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਇਕਿੱਠਾ 
ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਰ. ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ 
ਹੈ. ਇਹ ਸਮਗ੍ਰੀ ਟਰਾਨਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ 1942-7  ਦੇ ਵੋਲ ਯਮਾਂ (ਖੰਡਾਂ) ਤ੍ੋਂ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦ ਅਣਵੰਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਔਫੀਵਸਅਲ (ਅਵਧਕਾਵਰਕ) 
ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਵਥਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤ੍ਾਲ ਕੀਤ੍ੀ. 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 14-15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਇਹ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ੀ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਕਮੇ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗ੍ਰਮ ਮੈਮਬਰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਸਰਵਫਰੇ ਅਤ੍ੇ 
ਗ੍ੁਨਹਗ੍ਾਰ ਗ੍ਰੋਹ ਦੀ ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦੋਨੋ ਮੁਲਕ, ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ 
ਵਕਸੇ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ(ਵਹੰਸਾ) ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਵਦਆਂ ਨੇ. 

3. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ (ਹੁਣ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ) ਤ੍ੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਪਬਵਲਸ਼ (ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍) ਹੰੁਦੇ ਸੀ. 1947 ਦੇ ਵਕਤ੍ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ ਗ੍ੁਆਚ ਗ੍ਏੇ. ਮੈਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ 
ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਟਰਬਣੁਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਵਹਮਾਅਤ੍ੀ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਤ੍ੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. 
ਉਨਹ ਾਂ  ਦੀ ਫਾਇਲਾਂ ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਿੱ ਕਮਲ਼ ਰ ਪ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ ਸਾਨ  ਇਹ ਗ੍ਲ ਯਾਦ 
ਰਿੱਖਣੀ ਹੈ ਵਕ ਪਰੈਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਸਖ਼ਤ੍ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਸੀ. 
ਇਿੱ ਕ ਮਾਇਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਨਾਜ਼ਕੁ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਫ਼ਸਾਦ ਉਚਾਈ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਪਰੈਂੇਸ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ 
ਤ੍ਾਲਾ ਲਗ੍ੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਦ ਜੀ ਕਈ ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਮਿੱਲ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਦੀਆਂ ਨੇ. 
 

ਜ਼ਬਾ ੀ ਨਿਸਟਰੀ (ਇਨਤਿਾਸ) 
 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਵਕਿੱ ਸਾ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍ ਦੀ ਬੰਵਦਸ਼ ਦੇ, ਅਤ੍ੇ ਖੁਲਹੇ  ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਣ 
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊੁ ਤ੍ੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਵਸਿੱਧੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਖ਼ੁਦ ਵਭਅੰਕਰ ਘਟਣਾਵਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ 
ਗ੍ਵਾਹ ਸਨ. ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਕਨੀਕ, ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਉਪਰ, ਕਾਫ਼ੀ 
ਕਾਰਗ੍ਰ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੌਜ ਦਾ ਸਟਡੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਸ ਤ੍ਕਨੀਕ ਦੀ ਗ੍ੈਰਮਾਮੁਲੀ ਨੇਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ, 



ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨ ੰ , ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਵਹਜ਼ ਇਿੱਕ 
ਸਰੋਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱ ਸੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਅਤ੍ੇ 
ਹਕੀਕੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਿੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇਿੱਕ ਵਜ਼ੰਦਾ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀ 
ਕਾਬਲੀਅਤ੍ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜਹਨਾ ਪਏਗ੍ਾ.  

ਮਸਲਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣ ਕਰਨਾ ਵਕਉਂਵਕ ਹਰ ਸਟਰੇਟੇਜੀ (ਰਣਨੀਤ੍ੀ) ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇਆਂ ਲਈ ਕਵੇਸਚਵਨਅਰ (ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ) ਵਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤ੍ੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੇ ਤ੍ਜਰਬੇ ਉਪਰ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ੍ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗ੍ ਸਕਦਾ 
ਸੀ ਹੋਰ ਉੁਹ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ, ਵਨਰਧਾਵਰਤ੍ ਵਵਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਤ੍ਜੁਰਬੇ ਦੀ ਵਸ਼ਦਿੱ ਤ੍ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 
ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਬਲਕੁਲ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਵਲਖਣਗ੍ੇ. 

ਅੰਦਰੁਨੀ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਘਟਣਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਲ਼ਾਜਮੀ ਸੀ. 
ਪੁਿੱ ਛੇ ਵਗ੍ਅੇ ਅਵਹਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਨ: 

1. ਤ੍ੁਸੀ ਵਕਿੱ ਥੇ ਅਤ੍ੇ ਕਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? 
2. ਤ੍ੁਆਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਵਪੰਡ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ ਜੁਵਲਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 
3. ਦ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ੁਆਡਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਕੈਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? 
4. ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਵਫ਼ਰਕੇ ਕਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ? 
5. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ 1947 ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ. 
6. ਤ੍ੁਹਾਣੁ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਘਰ ਚਉਂਕਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗ੍ਾ? 
7. ਹਿੱਮਲੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ (ਮੁਜਸਮਾ) ਕੀ ਸੀ? ਹਮਲਾਵਰ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਸਨ ਵਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਅੇ ਲੋਕ? 
8. ਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਜਾਂ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਸਾਦ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ? 
9. ਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਦਾ 

ਅਵਹਮ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ? 
10.  ਤ੍ ਸੀ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਵਜਹਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰੋਗ੍ੇ? 
 

ਇੰਟਰਵਵਊੁ ਦੇਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫੁਰਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਕਤ੍, ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਵਬਆਨ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦਾ 
ਸੀ. ਔਸਤ੍ਨ ਇੰਟਰਵਵਊ ਇਿੱਕ ਘੰਟੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਲਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਾਵਕਅੇ ਦੀ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸਰੋਤ੍ਾਂ, ਜੈਦਾਂ 
ਵਕ ਅਖਬਾਰੀ ਵਜ਼ਕਰ ਨਾਲ ਰਲਾਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਸ਼ਿੱਚੀ ਤ੍ਸਵੀਰ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਣਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਦੇ ਉਪਰ 
ਭਰੋਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਅਵਹਮ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਬਆਨ, ਰੌਸ਼ਨੀ 



ਪਾਉਣ ਵਾਸਤ੍ੇ ਜ਼ਰੁਰੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ  ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨ ਵਰਹਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਉਨਹ  
ਵਮਸਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਤ੍ੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਹ ਗ੍ ਜ਼ਰੇ ਵਦਨਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ 
ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਹਨ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੌਡੀ ਲੈਂਗ੍ਵੇਜ਼ (ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਤ੍ੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ) ਅਤ੍ੇ ਬੋਲੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ 
ਤ੍ੇਹਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇੰਟਰਵਵਊਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ੍ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 
ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇੰਟਰਵਵਊਆਂ ਦੀ ਆਡੀਉ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਅੀ. 
ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਵਣਆ ਜਾਵੇ. ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ 
ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਦ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ 
ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਮਿੱ ਵਨਆ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਂਅ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਲੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮ ਰਵਹਣ ਦੀ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. 
ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਵਥਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗ੍ੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸ਼ੁਰ  
ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਨਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ, ਨਵੇਂ ਰਾਸਤ੍ੇ ਖੁਲਦੇ ਗ੍ਏੇ ਹੋਰ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਰਾਇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਦਾਵਅਰਾ ਵਿੱ ਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਡੇ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਮੋਵਹੰਦਰ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਫੇਰੀ 
ਪਾ ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਛਾਨਬੀਣ ਕਰ ਲੇਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਤ੍ੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋਨੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕ ਦੋਵੇਂ 
ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪੰਡ ਹਨ, ਵਪੰਡਾ ਦੀ ਚੁਣ ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਆਪਣੀ ਸਹੁਵਲਅਤ੍ ਵੇਖਦੇ 
ਹੋਏ ਹੋਰ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਦ ਜੇ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਦਲਚਸਪ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਿੱ ਭਦੇ ਗ੍ਏ. ਕਈ 
ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਘਵਲਆਰ ਕੇ ਵਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਲਗ੍ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.  
ਬੰਦੇਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਔਰਤ੍ਾਂ ਤ੍ਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਵਬਲਕ ਲ ਅਨਜਾਨ ਬੰਦੇਆਂ ਲਈ 
ਤ੍ੇ ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਮਵਹਲਾ ਵਰਸਰਚਰਾਂ ਵਾਸਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਆਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲੇਵਖਕਾਂ ਦਾ ਮਵਹਿੱਲਾ ਹੋਣ ਦਾ 
ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਵਕਤ੍ਾਬ ਉਣ ਦ ਜੇ ਸਾਵਹਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਵਜੰਦਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ, ਵਰਟਾਇਰ 
ਸੀਨੀਅਰ ਬਯੁਰੋਕਰੈਟ, ਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਅਵਧਆਪਕ, ਵਕੀਲ, ਵਕਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕ, ਲੇਖਕ, 
ਪਵਹਲਵਾਨ, ਵਸਆਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾ, ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਮ ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਉਨਹ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਗ੍ੁਫ਼ਤ੍ਗ੍  ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏੇ. ਵਪੰਡ ਥਾਂ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਅਨਪਢਹ ਸਨ. ਅਸੀਂ 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਤ੍ੇ ਜੋ ਵਕ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਕੁਿੱ ਲ 
ਵਮਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਥਰ  ਵਨਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ; ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਮੌਕੇਆਂ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਤ੍ਜੁਰਬਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਵਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਆਦਾਦਰ 65-85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 



ਇੰਟਰਵਵਊੁ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਹੈਰਤ੍ ਹੋਈ ਵਕ ਲੋਕ ਜੋ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਮਹਜ਼ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 
ਸੀ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ. 

ਓੁਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਤ੍ਜੁਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਅਕਸਰ 
ਵਦਮਾਗ੍ ਤ੍ੇ ਢ ੰ ਘੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਛਿੱ ਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕਿੱ ਸੇ ਜੋ 1947 ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟ ੇਸੀ, ਮੈਂ 
ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ੇ. ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਾਈ, 
ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਛੋਟੇ, ਵਡੇਆਂ ਨਾਲੋ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਡੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ 
ਸੀ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

ਮੈਂ ਸਿੱਚੇ ਵਦਲ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਵਕ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਨ ੰ  
ਰਾਜੀ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਲਾਂ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਇੰਟਰਵਵਊੁ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤ੍ੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝ ਠ ਬੋਲ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ੍ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਸਆਸੀ ਏਜੰਂੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ 
ਹੈ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਜੁਰਬੇਕਾਰ ਵਰਸਰਚਰ (ਸ਼ੋਧਕਰਤ੍ਾ) ਨ ੰ  ਕੋਈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. 
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵਕ 1947 ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਵਊੁਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਕਤ੍ ਵਨਕਲ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਤ੍ਾਰੀਖ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱ ਸਣ ਲਗ੍ੇ ਭੁਲ ਚ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਲੀਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਊੁ 2004 ਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਕਤ੍ਾਬ ਛਪਣ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ. 
 

ਇਸ ਨਕਤਾਬ ਦਾ ਇਸਟਰਕਚਰ (ਖ਼ਾਕਾ) ਅਤੇ ਔਰਗੇ ਾਇਜੇਸ਼  (ਸੰਗਠ ) 
 

ਇਸ ਤ੍ਫ਼ਤ੍ੀਸ਼ ਨ ੰ  ਵਸਲਸਲੇਵਾਰ ਰ ਪ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ 
ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ (ਕਾਰਵਾਈ) ਅਤ੍ੇ ਵਰਐਕਸ਼ਨ (ਪਰਵਤ੍ਕਰਮ) ਇਿੱਕ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੜੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਚਾਹੇ ਅਤ੍ੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋਏ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਨਸੇਪਚੁਅਲ (ਵਵਚਾਰਕ) ਅਤ੍ੇ 
ਥੇਉਰੇਵਟਕਲ (ਉਸ ਲੀ/ਵਸਧਾਂਵਤ੍ਕ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਵਪਿੱ ਠ-ਭ ਮੀ (ਪਾਸੇਮੰਜ਼ਰ) ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ 
ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਵੁੜਆਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇੰਡੀਆ 
ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ. ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਿੱ ਨ ਚਰਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੋ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਵਕਤ੍ ਨ ੰ  
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ: 

• ਪਵਹਲਾ ਚਰਣ: ਇਿੱ ਕ ਖ਼ ਨੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਅੋਰ, ਜਨਵਰੀ 1945 ਤ੍ੋਂ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ਕ. ਇਸ 
ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਿੱ ਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਚਵਲਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਵਜਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਵਿੱ ਖ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਖ ਨੀ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ 
ਹੋਇਆ. ਇਹ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨ ੰ  ਐਨ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ 
ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ. 



• ਦ ਜਾ ਚਰਣ: ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੇਡ, ਅਪਰੈਲ 1947 ਤ੍ੋਂ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ਿੱ ਕ, ਵਜਸ 
ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਲ਼ਾ (ਕਾਨ ੰ ਨ) ਅਤ੍ੇ ਆਰਡਰ (ਵਵਵਸਥਾ) ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ 
ਹੋਈ ਮਗ੍ਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਲ ਿੱ ਟਪਾਟ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਹੰੁਦੀ ਰਵਹਆਂ. ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ, ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਲਵਗ੍ਆਂ, ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਭਅੰਕਰ ਹੋਰ 
ਬੇਰਵਹਮ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੋਂ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਨ ਲਵਗ੍ਆਂ. ਸ਼ਰ ਇਵਨ ਜੇਨਵਕਨਸ 
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਮਆਦ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕੀਤ੍ੀ. 

• ਤ੍ੀਜਾ ਚਰਣ: ਏੇਥਵਨਕ ਕਵਲਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦ ੇ
ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹੋਅੀ. ਮਗ੍ਰ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਦ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਦੀ 
ਸੀਮਾ ਨ ੰ  ਪਿੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਐਲਾਨ 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਨਾਲੋਨਾਲ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ 
ਨਾਟਕੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਤ੍ੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇਆਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਕੇੜਾ ਵਪੰਡ ਜਾਂ 
ਸ਼ਵਹਰ ਕੇੜੇ ਮੁਲਕ ਨ ੰ  ਵਮਲੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਣ 
ਲਗ੍ੇ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਦੀ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. 1947 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ 
ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੇ ਮਿੱ ਜਹਬੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ.  

 
ਿਵਾਲਾ 
ਅਲੀ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹਮਿੱ ਦ, ਦੀ ਇਮਰਜੇਂਸ ਅਿੱ ਫ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਲਾਹੌਰ: ਵਰਸਰਚ ਸਸੋਾਇਟੀ ਅਿੱ ਫ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ (1973) 
ਬਰਕੀ, ਸ਼ਾਵਹਦ ਜਾਵੇਦ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅੰਡਰ ਭ ਿੱ ਟੋ, 1971-77, ਵਨਊੁ ਯਾਰਕ : ਸੇਂਟ ਮਾਰਵਟਨਸ ਪਰੇਸ (1980) 
ਬੁਟਾਵਲਆ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਇਡ ਅਿੱਂਾਫ ਸਾਇਲੇਂਸ: ਵੋਇਸਸ ਫਰੌਮ ਦ ਪਾਰਵਟਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਯੁ ਦੇਲਹੀ: ਪੇਂਗੁ੍ਇਨ 
ਬ ਕਸ (1998) 
ਚੁਘਤ੍ਾਈ, ਹਕੀਮ ਮੁਹਮਿੱ ਦ ਤ੍ਾਵਰਕ ਮੇਹਮੁਦ ਅਬਕਾਰੀ ਮੁਜਾਦੀਦੀ (ਕਮਪਾਇਲਰ ਐਨਡ ਅੇਡੀਟਰ) , 1947 ਕe ਮੁਜ਼ਾਵਲਮ ਕੀ 
ਕਹਾਨੀ ਖੁਦ ਮੁਜ਼ਲੁਮੋਂ ਕੀ ਜ਼ਬੁਾਨੀ, ਲਾਹੌਰ: ਇਲਮ-ਅ-ੋਵਰਰਫਾਨ ਪਬਵਲਸ਼ਰਸ (2003) 
ਕੌਵਲਂਸ, ਲੈਰੀ ਐਡਂ ਲੇਪੀਅਰ ਡੋਮੀਵਨਕ, ਫਰੀਡਮ ਐਟ ਵਮਡਨਾਇਟ, ਵਨਊ ਯਾਰਿੱ ਕ: ਅੇਵਨ ਬ ਕਸ (1975) 
ਕੁਪਲੈਂਡ, ਇਅਨ "ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਐਡਂ ਦ ਮਹਾਰਾਜਾਸ: ਦ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪਰਂਸੇਸ ਐਡਂ ਦ ਇਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮੈਸੈਕਰਸ ਔਫ 1947", ਮਾਡਰਨ 
ਅੇਵਸਅਨ ਇਸਟਦੀਸ, ਕੈਂਬਰੀਜ ਕੈਂਬਰੀਜ ਯ ਨੀਵਰਸੀਟੀ ਪਰੈਸ (2002) 
ਹਾਨਸਿੱ ਨ, ਐਡਂਰਸ ਬਯੋਨ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਐਢਂ ਜੇਨੋਸਾਇਡ: ਮਨੇਫੇਸਟੇਸ਼ਨ ਔਫ ਵਾਇਲੇਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 1937-1947, ਨਯੁ ਦੇਲਹੀ: 
ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਰਚ ਪਰਸੈ (2002) 
ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ, ਖ਼ਵਾਜਾ, ਜਬ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਲ ਰਹਾਂ ਥਾ ਲਾਹੌਰ: ਖਵਾਜਾ ਪਬਵਲਸ਼ਰਸ 
ਜਲਾਲ, ਆਇਸ਼ਾ, 'ਨੇਸ਼ਨ, ਵਰਸਨ ਐਡਂ ਵਰਵਲਜੀਅਨ: ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਸ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਿੱ ਕੋਨੋਵਮਕ ਐਡਂ 
ਪੌਵਲਵਟਕਲ ਵੀਕਲੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੁਮਬਈ (1998) 
ਜੇਫਰੀ, ਰੌਵਬਨ "ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡੋਰਸ ਐਡਂ ਦ ਪਰੌਬਲਮ ਔਫ ਔਰਡਰ ", ਮਾਡਰਨ ਅੇਵਸਅਨ ਇਸਟਦੀਸ, ਕੈਂਬਰੀਜ ਕੈਂਬਰੀਜ 
ਯ ਨੀਵਰਸੀਟੀ ਪਰੈਸ (1974) 
ਝੁਬਲ, ਭਾਈ ਅਵਰਦਮਨ ਵਸੰਘ, 'ਪਾਰਟੀਸ਼ਂ ਔਫ ਪੰਜਾਬ: ਰੋਲ ਔਡ ਵਸਿੱਖ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ; ਸ.ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਝੁਬਲ ਐਡਂ ਹੀਸ ਫੈਵਮਲੀ, 
ਜਰਨਲ ਔਫ ਵਸਿੱ ਖ ਇਸਟਡੀਸ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਗੁ੍ਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ, (2002) 



ਖ਼ਾਨ, ਮੁਹਮਿੱ ਦ ਅਯੁਬ, ਤ੍ਾਰੀਖ-ਅੇ-ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਔਰ ਜਲੰਧਰ, ਲਾਹੌਰ (ਅਸਤ੍ਅੇਰ) (2002)ਖੋਸਲਾ, ਗੋ੍ਪਾਲ ਦਾਸ, ਸਟਰਨ 
ਰੇਕਵਨੰਗ੍: ਅੇ ਸਰਵੇ ਔਫ ਦੀ ਇਵੇਂਟਸ ਲੀਡੀਂਗ੍ ਅਪ ਟੁ ਐਡਂ ਡੌਲੌਇੰਗ੍ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ, ਵਨਉੁ ਦੇਲਹੀ:ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਯੁਵਨਵਰਸੀਟੀ ਪਰੈਸ (1989) 
ਮੇਨਨ ਰੀਤੁ੍ ਐਡਂ ਭਸੀਨ ਕਮਲਾ, ਬੌਡਦਰਸ ਐਡਂ ਬਾਉਨਡਰੀਸ : ਵੀਮੇਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ,ਨਯੁ ਦੇਲਹੀ:ਕਾਲੀ ਡੌਰ ਵੀਮੇਨ 
(1998) 
ਮੁਨੀਰ ਮ ਹਮਿੱ ਦ, ਫਰੌਮ ਵਜਿੱ ਨਾ ਟੁ ਵਜ਼ਆ, ਲਾਹੌਰ, ਵੈਨਗ੍ਾਰਡ ਬ ਕਸ ਵਲਵਮਟੇਡ (1980) 
ਰਾਬਿੱ ਰਟ, ਐਨਡਰੀਯ,ੁ ਅੇਮੀਨੇਂ ਟ ਚਰਚੀਵਲਅੰਸ, ਲੰਡਨ : ਵਫਵਨਕਸ (1995) 
ਸਲੀਮ, ਅਵਹਮਦ (ਇਡ), ਲਾਹੌਰ 1947, ਲਾਹੌਰ: ਸੰਗ੍-ਅੇ-ਮੀਲ ਪਬਵਲਕੇਸ਼ਨਸ (2003) 
ਵਸੰਘ, ਵਕਰਪਾਲ,  ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਪੰਜਾਬ, ਪਵਟਆਲਾ: ਪਵਟਆਲਾ ਯੁਵਨਵਰਸੀਟੀ, (1989) 
ਵਸੰਘ, ਵਕਰਪਾਲ,  ਸੇਲੇਕਟ ਦੌਕਯੇਮੇਂਟਸ ਅੋਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਪੰਜਾਬ - 1947, ਦੇਲਹੀ : ਨੇਸ਼ਨਲ ਬ ਕ ਸ਼ੋਪ, (1991) 
ਤ੍ਾਵਲਬ, ਐਸ. ਘੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਟੈਕ ਔਨ ਵਸਿੱ ਖਸ ਐਡਂ ਵਹੰਦ ਸ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ 1947, ਨਯੁ ਦੇਲਹੀ: ਵੋਵਅਸ ਔਫ 
ਇੰਡੀਆ, (1991, ਫਰਸਟ ਪਬਵਲਸ਼ਡ ਇਨ 1950) 
ਟੇਲਬਟ, ਇਅਨ ਐਡਂ ਵਸੰਘ ਗੁ੍ਰਹਰਪਾਲ, ਵਰਜੀਅਨ ਐਡਂ ਪਾਰਵਟਸ਼ਨ: ਬੈਂਗ੍ਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਡਂ ਦ ਪਾਰਵਟਸ਼ਨ ਔਫ ਦ ਸਬ-
ਕੌਂਵਟਨੇਨਟ, ਕਰਾਚੀ, ਆਕਸਡੋਰਡ ਯੁਵਨਵਰਸੀਟੀ ਪਰਸੇ (1999) 
ਟੇਲਬਾਟ, ਇਅਨ ਐਡਂ ਠੰਡੀ ਵਸ਼ਡਰ, ਵਪਪਲ ਅੋਨ ਦ ਮ ਵ: ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੋਵਨਅਲ, ਐਡ ਪੋਸਟ-ਕੋਲੋਵਨਅਲ ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਰਾਚੀ, 
ਆਕਸਡੋਰਦਡ ਯੁਵਨਵਰਸੀਟੀ ਪਰੇਸ (2004) 
ਤ੍ਨਵਰ ਰਘੁਵੇਂਦਰ, ਵਰਪੋਰਵਟਂਗ੍ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਪੰਜਾਬ: ਪਰੈਸ , ਪਬਵਲਕ ਐਡਂ ਅਦਰ ਔਵਪਨੀਅਨਸ , ਵਨਉ ਦੇਲਹੀ: ਮਨੋਹਰ, 
2006 
ਵਸੀਮ, ਮੋਹਮਿੱ ਦ, 'ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਐਵਸਵਮਲੇਸ਼ਨ: ਅੇ ਕਮਪੈਰੇਵਟਵ ਇਸਟਡੀ ਔਫ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ' ਇਨ 
ਟੇਲਬਟ, ਇਅਨ ਐਡਂ ਵਸੰਘ ਗੁ੍ਰਹਰਪਾਲ, ਵਰਜੀਅਨ ਐਡਂ ਪਾਰਵਟਸ਼ਨ: ਬੈਂਗ੍ਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਡਂ ਦ ਪਾਰਵਟਸ਼ਨ ਔਫ ਦ ਸਬ-
ਕੌਂਵਟਨੇਨਟ, ਕਰਾਚੀ, ਆਕਸਡੋਰਡ ਯੁਵਨਵਰਸੀਟੀ ਪਰਸੇ (1999) 
 
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵਜੇ 
ਕਾਰਟਰ, ਵਲਅੋਨੇਲ (ਕਮਪਾਇਲਰ ਅਵੇਡਟਰ), ਪੰਜਾਬ ਪੌਵਲਟੀਕਸ 1936-1947, ਗ੍ਵਰਨਰਸ ਫੋਰਟਨਾਇਟਲੀ ਵਰਪੋਰਟਸ ਐਡਂ 
ਅਦਰ ਕੀ ਡੌਕਣੁਮੇਂਟਸ, ਸਾਰੇ ਵੌਲਯੁਮ, ਵਨਉ ਦੇਲਹੀ: ਮਨੋਹਰ, (2004-2007). 
ਵਡਸਟਰਬੇਂਸੇਸ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੌਕਣੁਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਂਟਰ,(1995). 
ਜਰਨੀ ਟੁ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ: ਅੇ ਡੌਕਣੁਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਅਨੋ ਰੇਵਫਯੁਵਜਸ ਂੋਡ 1947,ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੌਕਣੁਮੇਂਟਸ਼ੇਨ ਸੇਂਟਰ,(1993). 
ਨੋਟਸ ਅੋਨ ਦ ਵਸਿੱ ਖ ਪਿੱ ਲਾਨ, ਲਾਹੌਰ: ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਵਪਰਂਵਟਂਗ੍ ਪਰੇਸ (1948) 
ਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ: ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਵਪਰਵਂਟਂਗ੍ ਪਰੇਸ (1948) 
ਦੀ ਵਸਿੱ ਖਸ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ: ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਵਪਰਂਵਟਂਗ੍ ਪਰਸੇ (1948) 
ਮੈਨਸਰਘ ਅਤ੍ੇ  ਲ ਮਬੀ, 12 ਵੌਲਯੁਮ,  ਟਰਾਨਸਫਰ ਔਫ ਪਿੱ ਂਾਵਰ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫੀਵਸਅਲ ਡੌਕਯੁਮੇਂਟਸ 
ਮੈਨਸਰਘ, ਐਨ ਅਤ੍ੇ ਮ ਨ, ਪੀ , ਟਰਾਨਸਫਰ ਔਫ ਪਿੱ ਂਾਵਰ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫੀਵਸਅਲ ਡੌਕਯੁਮੇਂਟਸ 
 
ਇੰਟਰਨਵਊੁ 
ਹਰਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ੍, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 21 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999 
ਪਰੋਫੇਸਰ ਵਕਰਪਾਲ ਵਸੰਘ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ, 2 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਰੇਜੀਨਲਡ ਮਸੀਹ, ਲੈਵਨਡਲੋਸ, ਵਮਡ-ਵੇਲਸ 5 ਜੁਲਾਈ 2006; ਅਤ੍ੇ 4 ਅਗ੍ਸਤ੍ 2007 ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਤ੍ ੋ
ਲੇ.ਜ.ਆਫਤ੍ਾਬ ਅਵਹਮਦ ਖਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2007 ਦੀ ਵਚਿੱ ਠੀ 
ਇਅਨ ਟੇਲਬਟ, ਸਾਉਥਮਪਟਨ, ਯੁ.ਕੇ. ਤ੍ੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2010 ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਈ-ਮੇਲ ਤ੍ੋਂ 



1 
ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਸ ਲ 

ਫੋਰਸਡ ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਜ਼ਬਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰਵਾਸ), ਏਥਨੀਕ ਕਵਲਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ) ਅਤ੍ੇ 
ਜੇਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਾਤ੍ੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਥੇ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਿੱਕ 
ਵਥਅੋਵਰਟਕਲ (ਉਸ ਲੀ) ਢਾਂਚਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1947 ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਗ੍ੌਰਤ੍ਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਨਿੱ ਸਲੀ ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਈ ਸ਼ਕਸ 
ਮੌਜ ਦ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਮਿੱ ਨਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਿੱ ਕ ਨੇ. ਇਹ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸਿੱਚ 
ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਵਖ਼ਆਲੀ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖੇ ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਦ ਉਨਹ  ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਆਮ ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਅਸੀ ਇਸ ਨ ੰ , ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਅਲਗ੍, ਇਿੱਕ ਏਥਨੀਕ 
(ਨਸਲੀ) ਸਮ ਹ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਸਲੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਕੇ ਜਾਂ ਰਲਦੇ 
ਲਛਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਏਥਵਨਕ ਕਨਫਵਲਕਟ (ਨਸਲੀ ਲੜਾਈ) ਕਵਹ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਅਹਮਦ, 1998:19-38). ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਦੁਰ ਸਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਏਥਨੀਕ ਕਵਲਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ 
ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ) ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਨਸਲੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਕੇ ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਵਜਹਾ 
ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮ ਹ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਜਹਾ 
ਸੀ, ਜੋ ਵਸਆਸੀ ਮੁਤ੍ਾਲਕ ਨਸਲ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਬਣੀ. 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ, ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਰ ਤ੍ੇ, 
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਿੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ, ਇਸ 
ਨ ੰ  ਉੁਿੱਚੇ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ਬਕੇ ਤ੍ੇ ਲੈਣ ਦੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਮਾਮ ਲੀ ਇੰਤ੍ੇਜ਼ਾਵਮਆ ਕਿੱ ਮ ਬਣ ਜਾਉਂਦਾ. ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਈ ਵਸਿੱਖ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇ. ਵਸਿੱ ਖ, ਵੈਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸਨ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤ੍ਾ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਲਾਗ੍  ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੰੁਦਾ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ  ਦੋ ਪਾਸੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ 
ਦੇਂਦਾ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਂ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਏ, 
ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਵਤੰ੍ਨ 
ਮੁਿੱ ਖ ਵਫ਼ਰਕੇ, ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਿੱਨੀ ਮਜਬ ਤ੍ ਹੋਰ 
ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਲੇਂਦੇ, ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਛਾਣ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬ ਲ਼ੰਦ ਹੰੁਦੀ. ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਮੁਮਵਕਨ 
ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਵਾਲੇ ਵਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਠਾ ਰਿੱਖਣ 
ਬਾਰੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮਿੱਜਾਵਰਟੀ 
(ਬਹ ਮਤ੍) ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਹੋਰ 



ਵਜ਼ਆਦਾ ਪ ਰਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਹੰੁਦੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਟ ਬਹ ਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ 
ਥਲੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਗ੍ਿੱ ਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ, ਨਸਲੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਪ ਰਾ 
ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਤ੍ਰੇ ਦੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ (ਵਹੰਸਾ) ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ ਰੀ ਹੋਈ ਅਣਚਾਵਹਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੋਨੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. ਐਦਾਂ ਵਕਉਂ ਹੋਇਆ? 

ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਰੁਆਤ੍ੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰੁ ਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ, ਹਵਥਆਰਲੈਸ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਦੇ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਇਣ ਦੋ 
ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਵਗ੍ਾੜ ਤ੍ੇ, ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਉਣ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਬਹਤ੍ਰ ਕਰਣ 
ਦੀ ਪਵਹਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ; ਬਲਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਹੋ ਗ੍ਈ. 

ਇਹ ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਹਿੱਦ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਪਰੌਸੇਸ (ਪਰਵਕਰਆ) ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਆਘਾਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜੋ 
ਕੌਮਪਰਸਤ੍ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾਅਵੇਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ ਦੇ ਮਿੱ ਿਂੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੌਜੁਦ ਨੇ, ਵਜਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਮਾਰਚ 
1947 ਤ੍ੇ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਏ ਤ੍ਿੱ ਸ਼ਦੁਦ ਨੇ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਗ੍ਾਨਗ੍ੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਵਹਜਰਤ੍ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ 
ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਹੋਰ ਤ੍ੇਜ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਗ੍ੁਣਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ 
ਨਤ੍ੀਜਾ ਦੋਨੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਸ਼ ਧੀਕਰਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. 

 

ਫੋਰਸਡ ਿਾਇਗਰੇਸ਼  (ਜ਼ਬਰ  ਕਰਵਾਈ ਨਿਜ਼ਰਤ/ਪਰਵਾਸ) 
 

ਬਹੁਤ੍ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੱ ਜ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ, ਮਹਾਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਸਾਨੀ 
ਲੋਕਾਂ, ਸਮ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਹੋਰ ਪ ਰੇ ਸਮਾਜ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੀ ਵਹਜ਼ਰਤ੍ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਖਾਣੇ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕਾ ਫਤ੍ਵਹ 
ਕਰਣ ਦੀ ਚਾਹਤ੍, ਮੁਫ਼ਵਲਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਲੁਮ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇੰਸਾਨੀ ਪਰਵਾਸ 
ਹੋਇਆ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਨ ਕੀਤ੍ੇ ਪਰਵਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  
ਸਾਬਤ੍ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਕਸੇ 
ਵਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਸੀ. ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹ 
ਵਿੱ ਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਵੇ, 
ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨ ੰ  ਝਕਝੋਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਦੇ, ਪਿੱਛਮੀ 
ਇੰਡਸਵਟਰਅਲਾਇਜ਼ਡ(ਉਦਯੋਗ੍ ਵਾਲੇ) ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਾਸਤ੍ੇ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘ ਮਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਲੇਵਕਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 
ਹੈ. ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਬੰਜਾਰੇ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਘ ਮਦੇ ਸੀ, 



ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਜਸ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਦੇਂ 
ਅਤ੍ੇ ਘ ਮਦੇ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ 
ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ੍ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਕਉਂੁਵਕ ਖੇਤ੍ਰੀ ਮੁਲਕ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤ੍ੀ ਇਨਸਾਨੀ 
ਚੀਜਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁਮਣ ਦੀ ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. 

ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਮਸਾਲ 1947 ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  
ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਵੀ ਘਿੱ ਟ ਹ ੰ ਦੀ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ 
ਇਿੱ ਕ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ ਜਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਅਤ੍ੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਂਦੇ 
ਸਨ. ਇਹ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤ੍ੇ ਹਿੱਲ-ਚਿੱਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ. ਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਚੀਜਾਂ 
ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਜਾਨ ਭਰੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਮਂਂੀਂਂਦਾਰ ਜਾਤ੍ਾਂ ਵਾਸਤ੍ੇ ਇਹ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਟੁਿੱ ਟ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ. 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵਿੱਡੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ ਵਵਿੱ ਚ 
ਫਰਤ੍ੀ ਹੋਏੇ ਅਤ੍ੇ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤ੍ੇ ਵਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਸ ਗ੍ਏੇ; 
ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ ਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਟੁਿੱ ਵਟਆ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਜਦ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਇਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਦਲ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਲੀਤ੍ੇ 
ਇੰਟਰਵਵਊਆਂ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਗ੍ਲ ਖੁਲਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮ ਸ਼ਕਿੱ ਤ੍ 
ਅਤ੍ੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ ਸਤ੍ੈਨੀ ਮਿੱ ਹਲੇ ਨਾਲ, ਇਿੱ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 
ਕਾਫ਼ੀ ਲਗ੍ਾਉ ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ. ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 
ਰੋਣ ਲਗ੍ਦੇ ਸੀ. 

 

ਏਥਨ ਕ ਕਨਲ ਨਸੰਗ ( ਸਲੀ ਸਫਾਈ) 
 

ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ, ਵਕਸੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਣ ਤ੍ਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਹੈ; ਫਰਕ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਨਾ ਹੈ ਵਕ 
ਇਹ ਥੋੜੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਇਹ ਵਫਕਰ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਵਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ 
ਵਿੱ ਖਰੇ ਵਤ੍ਨ ਨ ੰ  ਪਾਕ ਕਰਣ ਲਈ, ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਕੌਮਾਂ ਨ ੰ  ਖਦੇੜਨਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ 
ਚਾਹਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਵਹ ਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ ਹੈ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਏਥਵਨਸੀਟੀ (ਜਾਤ੍) ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਤ੍ਬਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤ੍ੋਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਢ ੰ ਘੇ ਇਹਸਾਸ ਅਤ੍ੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਵੇਰਵਾ ਹੈ (ਅਵਹਮਦ, 1998: 26). ਇਹ 
ਅਸਲੀ ਨਾਇੰਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ੀ ਨਾਇੰਸਾਫ਼ੀ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅੰਦਰ ਨੀ ਇਹਸਾਸ ਹੈ. ਨਸਲੀ 
ਸਫਾਈ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਵਆਪਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਨਸਲੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਬਲਵਕ 
ਮਜ਼ਹਬੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਕੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਵਜਹਾ ਦ ੇਚਲਵਦਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇ 
ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਹੋਈ, ਵਕਉਂਵਕ 



ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮਗ੍ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਮਿੱ ਲੇ ਜੁਿੱ ਲੇ ਨਸਲੀ ਮ ਲ ਦੇ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਮਜ਼ਹਬ 
ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਜਾਤ੍ੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਹ ਵਗ੍ਆ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਕਾਲਪਵਨਕ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 
ਸਫਾਈ ਕਰਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. 

ਐਨਡਰੀਉ ਬੇਲ-ਵਫਅਲਕਿੱ ਫ (1999) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ ਏਥਵਨਕ ਕਵਲੰਵਸੰਗ੍ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤ੍ੇ ਚਰਚਾ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 'ਪੌਪੁਲੇਸ਼ਨ ਕਵਲੰਵਸੰਗ੍ (ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ)' 
ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਵਬਆਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ 'ਏਥਵਨਕ (ਨਸਲੀ)' ਲਫ਼ਜ਼ ਗ਼ਲਤ੍ਫ਼ਵਹਮੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਤ੍ੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਤ੍ੇ ਨਵੀਂ 
ਦੁਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਤ੍ੇ ਐਸੀਵਰਅੰਸ ਨੇ ਅਸ ਰਨਵਸਰਫ਼ਲ 2 (883-859) ਦੀ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 4.5 ਵਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਬਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਲਾਉਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਇਆ. ਯਕੀਨਨ, 
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਐਸੀਵਰਅੰਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਅੀ ਦੀ ਪਾਵਲਸੀ (ਨੀਤ੍ੀ) ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੀ. 
ਇਹ ਦਸਤ੍ ਰ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤ੍ੇ, ਮਿੱਧ-ਪ ਰਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਵਰਹਾ. ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਬਗ੍ਾਵਤ੍ ਨ ੰ  ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਡਾ ਵਖਆਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ (Ibid:7-10). ਮਿੱਧ ਯੁਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ ਨੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗ੍ੀ (ਪਵਵਤ੍ਰਤ੍ਾ) ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਫ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਹਆਂ. 
ਵਬਗ੍ੜੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਬਗ੍ਾਵਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬੇਖੌਫ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤ੍ੀ (Ibid: 
11). 

ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅਸੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤ੍ੇ ਸਪੇਨ ਤ੍ੋਂ ਯਹ ਵਦਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਦੇੜਣ ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਕ ਇਿੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਇਰਾਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕੈਥੋਵਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗ੍ੀ ਦੇ ਜਨ ਨ 
ਨਾਲ ਉਕਸਾਈ ਗ੍ਈ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਫਾਈ ਸੀ (Mann, 2005: 45-48). ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਇਰਾਨ ਤ੍ੇ 
ਸਫਾਵਵਦਾਂ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਬਣੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ਆਇਜਮ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ੀ ਮਜਹਬ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਨੀ ਮੇਜਾਵਰਟੀ 
ਨ ੰ  ਮਜਹਬੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਕਰਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ ਮੁਲਕ ਛਿੱ ਡਨ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਵਸ਼ਆਇਜਮ ਨ ੰ  ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਪੜੋਸੀ ਅਫ਼ਗ੍ਾਵਨਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਭਾਰਤ੍ੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ ਚ ਹੋਈ. ਸਲਾਦੀਨ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਵਮਸਰ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 
ਤ੍ੇ ਖੁਦ ਵਸ਼ਆ ਵੀ ਘੁਲਣ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਹੋਅੇ. 

ਬੇਲ-ਵਫਅਲਕਿੱ ਫ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਕਸੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਨ ਵਹਜਰਤ੍ (ਪਰਵਾਸ) ਨ ੰ  
ਤ੍ਦ ਸਫਾਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਜਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ਾਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਸ ਨ ੰ  
ਅਣਚਾਹਾ  ਬਣਾਵੇ. ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਵਖ਼ਆਲ ਰਿੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ 
ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਨ ਕ ਚ ਵਾਸਤ੍ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹ 
ਏਥਵਨਕ ਕਵਲਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਹ ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ (ਵਕਸ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਵਕਸ ਆਧਾਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਨਹੀਂ 



ਦਿੱਸਦੇ ਨੇ) ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਲਾ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਸਫਾਈ ਹਕ ਮਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਵਾਵਲਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਉੁਹ 
ਵਲਖਦੇ ਹਨ: 

 

ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਵਜਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਸਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ੍, 
ਵਰਗ੍ਾ ਜਾਂ ਸੇਕਸੁਅਲ ਪਸੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਣਚਾਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ, ਜਾਨ ਬ ਝ ਕੇ 
ਕੀਤ੍ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ. ਇਣ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ਾਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਆਬਾਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨ ੰ  ਅਸੀ ਸਫਾਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 
 

ਏਥਵਨਕ ਕਵਲੰਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਕਿੱ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਇਿੱਕਲ ਮੈਨ (2005) 
ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ 'ਜਮਹ ਵਰਅਤ੍ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ' ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਊਥੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਮਾਵਜਕ ਤ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਰਗ੍ੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਨਸਲੀ ਨੈਸ਼ਨਵਲਸਮ (ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ) ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ. ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨ ੰ  ਹੀ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹ 
ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ੍ਲਤ੍ੀ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਹੈ. ਜਦ ਦੋ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਹ ਉਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਆਪਣਾ 
ਹਕ ਜਤ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕਿੱਲਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਤ੍ੀਜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਇਿੱ ਕ ਖ਼ ਨੀ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਮਹ ਵਰਅਤ੍ ਇਿੱਕ ਨਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਵਤ੍ਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ 
ਕਮਜੋਰ ਸਮੁਹ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ. ਲੇਵਕਨ, ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੇ ਕਨਸੇਪਚੁਅਲ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ) ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ 
ਏਥਵਨਵਸਟੀ (ਇਿੱਕ ਸਮੁਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ , ਖੁਦ ਜਾਂ ਦੁਵਜਆਂ ਦੇ ਕਵਹਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਤ੍ਵਹਜੀਬ ਅਤ੍ੇ 
ਨਸਲ ਦਾ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ), ਐਥਨੋਸਾਇਡ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਵਹਜੀਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ), ਜੇਨੋਸਾਇਡ (ਮਜਾਵਰਟੀ ਦਾ 
ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਜਾਨਬੁਝ ਕੇ ਮਾਰਨਾ) ਅਤ੍ੇ ਏਥਵਨਕ ਕਵਲੰਵਸ਼ੰਗ੍ ਦੇ ਫਰਕ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ. 

ਮੈਨ ਜੇਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਅਤ੍ੇ ਏਥਵਨਕ ਕਵਲੰਵਸ਼ੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ੀ 
ਵਵਆਵਖਆ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗ੍ਰ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਇਿੱਕ ਖੁਨੀ ਰੁਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (Ibid: 10-18). 
ਹਕੀਕਤ੍ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਫਰਕ ਕਰਨਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਅਸੀ ਇਸੀ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਵਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗ੍ੇ. 

ਇਹ ਗ੍ੌਰਤ੍ਲਬ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤ੍ੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਆਲਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੌਮੀਵਾਦ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਅਕਸਰ ਅਲਟਰਾ-ਨੈਸ਼ਨਲੀਸਟ (ਕੌਮਪਰਸਤ੍ ਕਿੱ ਟੜਵਾਦੀ) ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦੀ 
ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਬਣੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਰ ਪਤ੍ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ. 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਰਸਰਚਰ (ਸ਼ੋਧਕਰਤ੍ਾ) ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ, ਬਗ੍ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ 
ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਦਾ ਗ੍ਲਤ੍ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ 
ਕੇ, ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਤ੍, ਮਜ਼ਹਬ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਕਾ ਜਾਂ ਜਬਾਨ ਲਈ 
ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹਾ ਸ਼ਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Naimark, 2001). ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰਨਵੀਸ ਰਾਇ 



ਗ੍ਿੱਟਮੈਨ (1993) ਵਲਖਦੇ ਨੇ ਵਕ ਸਰਵਬਆ ਦੇ ਅਲਟਰਾ-ਨੈਸ਼ਨਵਲਸਟ (ਕੌਮਪਰਸਤ੍ ਕਿੱ ਟੜਵਾਦੀ) ਨੇ 
ਏਥਵਨਕ ਕਵਲੰਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਣ ਗ੍ਲਤ੍ ਹਰਕਤ੍ਾਂ 
ਨ ੰ  ਛੁਪਾਨਾ ਸੀ: ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੇ ਕਤ੍ਲ, ਇਖਵਤ੍ਆਰੀ ਕਤ੍ਲ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਅਤ੍ੇ ਕੈਸਟਰੇਟ 
(ਨਾਮਰਦ) ਕਰਨਾ ਅਤ੍ੇ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਦੇਸ਼ ਵਨਕਾਲਾ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੌਸਵਨਆ-ਹਰਜ਼ੇਗ੍ੋਵਵਨਾ ਤ੍ੇ, ਖਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਲਵਕ ਕਰੋਏਟਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਵੀ, 1992-93 ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ਾ. ਕੋਈ 
200,000-250,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਗ੍ੁਣਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪ ਸ਼ਤ੍ੈਨੀ 
ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ. ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ, ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਵਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਤ੍ੇ ਅਲਗ੍ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 
ਅਲਗ੍ ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਆਹ ਸ਼ਾਵਦਆਂ ਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਕਵਮਊੁਵਨਸਟ ਦੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸਰਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਵਣਆ. ਸਰਵਬਅਨ ਕੌਮਪਰਸਤ੍ ਕਿੱ ਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨਸਲੀਕਰਣ ਦੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਤ੍ਬਾਹ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਬੇਸ਼ਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਸਰਬਾਂ ਦੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ (ਪਾਕ) ਮੁਲਕ ਤ੍ੋਂ, ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ (Ibid:XXVII-XXXI). 
 

ਜੈ ੋਸਾਇਡ ( ਸਲਕੁਸ਼ੀ) 
 

ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਏਥਵਨਕ ਕਲੀਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਲਫਜ਼ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ 
ਕਾਨ ੰ ਨਵਵਿੱ ਦ ਰੈਫੈਲ ਲੇਮਵਕਨ ਨੇ 1944 ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ; ਇਸ ਨ ੰ  
ਵਨਊ ਰੇਮਬਰਗ੍ ਦੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ (1945-7) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮੰਜ਼ ਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਵਨਊ ਰੇਮਬਰਗ੍ ਦੇ 
ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਣ ਨਾਵਜ਼ਆਂ ਨ ੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਅਤ੍ੇ ਦੌਰਾਣ 
ਗ੍ੈਰਫੌਜ਼ੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਤ੍ੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਅਲਪਮਤ੍ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤ੍ਕ ਕਤ੍ਲ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸਨ. ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਉਸੀ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਚੀਨ, ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਦਿੱ ਖਣ ਪ ਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤ੍ੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ਼ ਦੀਆਂ 
ਬੇਰਵਹਮ ਜਬਰਦਸਤ੍ੀਆਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ, ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਿੱ ਕਦਮਾ ਚਵਲਆ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਜ਼ਾ ਵਮਲੀ. ਇਨਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਲਾ (ਕਾਨ ੰ ਨ) ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਬਾਰੇ ਮਾਕ ਲ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮਾਨਤ੍ਾ 9 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਦ ਯ .ਐਨ ਕਨਵੇਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਵਪਰਵੇਨਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਪਵਨਸ਼ਮੇਂਟ ਔਫ ਦ ਕਰਾਇਮ ਔਫ ਜੈਨੋਸਾਇਡ ਦੇ ਉਪਰ ਦਸਤ੍ਖ਼ਖਤ੍ ਹੋਏ (ਇਸ ਨ ੰ  1951 ਵਵਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਸ 
ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨਾਲ ਮੰਜ ਰੀ ਵਮਲੀ). 

ਜੈਨੋਸਾਇਡ ਕਨਵੇਨਸ਼ਨ ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ) ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਆਪਕ ਤ੍ਜਵੀਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਣ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਤ੍ੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਮ ਹ ਦੀ ਪ ਰੀ ਜਾਂ ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏੇ ਹਨ: 

1. ਵਕਸੀ ਸਮ ਹ ਦੇ ਸਦਿੱ ਵਸਆਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰਨਾ; 
2. ਉਸੀ ਸਮ ਹ ਦੇ ਸਦਿੱ ਵਸਆਂ ਨ ੰ  ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਜ਼ਸਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ੇਹਨੀ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਣਾ; 



3. ਜਾਣ-ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਸਮ ਹ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਜੀਣ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਕਰਨਾ ਵਕ ਸਾਰਾ 
ਸਮੂਹ ਪ ਰੀ ਜਾਂ ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਜਸਮਾਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ 

4. ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਥੋਪਣੇ ਵਕ ਉਸ ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾਵਅਸ਼ ਰ ਕ ਜਾਵੇ 
5. ਉਸ ਸਮ ਹ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦਾ ਦ ਜੇ ਸਮ ਹ ਤ੍ੇ ਜਬਰਨ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ 

 

ਫਰੈਂਕ ਚਿੱ ਂਾਕ ਅਤ੍ੇ ਕੁਰਟ ਜੌਹਾਨਸਨ (1990) ਨ ੰ , ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਬੰਜਾਰੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ 
ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਸਕ ਝਗ੍ੜੇ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬ ਤ੍ ਵਮਲਦਾ ਹੈ. ਹਾਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂ ਘ ਲਾਮ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਹ 
ਲੇਖਕ ਐਵਸਵਰਅੰਸ ਦੀ ਵਜਆਵਦਤ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਜੈਨੋਸਾਇਡ(ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ) ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਮਗ੍ਰ ਬੇਲ-ਵਫਅਲਕੋਫ ਇਸ 
ਨ ੰ  ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ. ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਕਰਣ ਦੀ ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਵਹਸ਼ਦਗ੍ਰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਬਾ 
ਕੇ ਰਖਣਾ ਹੈ. ਮੰਗ੍ੋਲ ਵਾਰਲੌਰਡ ਚੰਗ੍ੇਜ ਖ਼ਾਨ ਇਸ ਤ੍ਕਨੀਕ ਦਾ ਉਸਤ੍ਾਦ ਸੀ. ਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ 
ਆਰਵਥਕ ਦੌਲਤ੍ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਵਾਸਤ੍ੇ, ਗ੍ੁਜਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਚੌਥੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੁਜਵਰਮ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨ ੰ  ਥੋਪਦੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨਾਗ੍ਵਰਕ 
ਹੰੁਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ. ਇਸ ਨ ੰ  ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਫਰਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਕ ਚਰਚ ਦਾ ਹਜਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਡੈਣ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸਾੜਣਾ. 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਇਡ ਨੇਸ਼ਨ-ਇਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਵਕਵਸਤ੍ ਹੋਏ (Ibid: 33-
40).   
 

ਏਥਨ ਕ ਕਲੀ ਨਸੰਗ ਬ ਾਿ ਜੇ ੋਸਾਇਡ  
 

ਵਕਸੀ ਵੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ, ਮਕਸਦ 
ਅਣਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਖੇਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਸਮਾਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. 
ਹਕੀਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਜਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ : ਵਵਰੋਧੀ ਸਮ ਹ 
ਉਪਰ ਗ੍ੁਨਹਗ੍ਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਲਗ੍ਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਸੇ ਮਵਹਫ ਜ਼ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ 
ਨਾ ਪਹੰੁਚ ਸਕਣਾ. ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਤ੍ੀਜਾ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਜੈਨੋਸਾਇਡ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਗ੍ਰ 
ਇਰਾਦਾ ਵਜਸਮਾਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਸਮੁਹ ਨ ੰ  ਵਬਲਕੁਲ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੰੁ ਜੋ ਏਜੰਸੀ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਕਾਰਵਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰਣ ਦੀ 
ਵਲਆਕਤ੍ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਨਤ੍ੀਜਨ ਵਸ਼ਕਾਰ ਸਮ ਹ, ਮਵਹਫ ਜ਼ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਭਿੱ ਜਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਹਵਥਆਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤ੍ੇ 
ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹ ੰ ਚ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਵਜਊੁਇਸ਼ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਜੋ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਨਾਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਵਵਦਵਾਨ, 
ਯਹੁਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਜਰਮਨੀ ਅਤ੍ੇ ਯ ਰੋਪ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੁਰੁਆਤ੍ੀ ਪਾਵਲਸੀ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ (Gellately, 



2003: 246–52; Melson, 1992). ਨਤ੍ੀਜਨ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਵਕਉਂਵਕ ਯਹੁਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 
ਦੀ ਬੇਰਵਹਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਾਵਜ਼ਆਂ ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਸੋਲਯੁਸ਼ਨ (ਆਖਰੀ ਹਿੱਲ) ਦਾ ਮਕਸਦ, ਯਹੁਵਦਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਬੰਜਾਵਰਆਂ ਦਾ ਅਣਚਾਹੀ ਜਾਤ੍ੀਆਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਨਾਮੋ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵਮਟਾਉਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਕਨਸੇਨਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤ੍ੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਸ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕ ਸੀ) 
ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਕਰੀਬ ਸੀ (Lang, 2003). ਇਸ 
ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ, ਵਖ਼ਆਲਪਰਸਤ੍ ਵਬਆਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪਰਚਾਰ ਤ੍ੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਜਾਵੇ. 
ਮਗ੍ਰ ਅਕਸਰ ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭੇਦ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 
ਹੋਰ ਏਥਵਨਕ ਕਲੀਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਵਰਗ੍ੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦ ਨੀਆ ਨ ੰ  ਗ੍ ਮਰਾਹ 
ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਵਦਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵਕ ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ 
ਜੋਵੜਆ ਜਾਵੇ. ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਉਪਰ ਨਜਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਅਤ੍ੇ ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਬਰਬਰ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹ ੰ ਵਦਆ ਨੇ, ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਕਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਵਕ  ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਹੋਇਆ ਹੈ (Jonassohn and Björnson, 1999).  

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਪਰਤ੍ੀਯੋਗ੍ੀ ਮੌਜ ਦਾ ਵਵਵਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਸਹਭਾਗ੍ੀ ਬਣਣ ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਏਥਵਨਕ ਕਲੀਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਅਤ੍ੇ 
ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਹ ੰ ਵਦਆਂ ਨੇ. ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਏਥਵਨਕ ਕਲੀਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਅਤ੍ੇ 
ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੋਵਚਆ 
ਸਮਵਝਆ ਮਨਸ ਬਾ. ਬਹਰਹਾਲ, ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਖ਼ਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਵਆਪਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਨਾਲ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤ੍ੀ ਦੇ ਵਫ਼ਕਰ ਬਾਰੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੌਮ 
ਬਾਰੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਜੈਨੋਸਾਇਡ ਵਖ਼ਆਲਪਰਸਤ੍ੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਜ਼ ਕਿੱ ਢਣਾ. ਮਗ੍ਰ ਇਣ ਦੋਨੋ 
ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਧੰੁਧਲੀ ਵੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਵਨਰੰਤ੍ਰ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜਬਰਨ ਪਰਵਾਸ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਦ ਜੇ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ. 

ਏਥਵਨਕ ਕਲੀਨਵਸੰਗ੍ (ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ) ਦੀ ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਇਡ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ) 
ਨਾਲ ਫਰਕ ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ: 

 

ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਵਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ੍ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਅਲਗ੍ ਨਸਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੰਥ ਜਾਂ ਤ੍ਵਹਜੀਬ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ. ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਇੰਤ੍ਜਾਮ ਅਗ੍ਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ੍ ਇਸ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਅਿੱਗ੍-



ਜਨੀ, ਕਤ੍ਲ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗ੍ੇ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਕਿੱ ਟੜਵਾਦੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤੇ੍ ਜਾਂਦੇ 
ਨੇ. ਇਹ ਤ੍ਰੀਕੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤੇ੍ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਉਂਵਕ ਅਣਚਾਹੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਆਪਣੇ 
ਪ ਸ਼ਤੈ੍ਨੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ੍ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਜਬਰਣ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਦ ਵਕ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਕਿੱ ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਹੰੁਦੇ ਨੇ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਵਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹਟਾਉਣ ਤੇ੍ ਵਧਆਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ. 

 

ਸਿੂਿਾਂ ਨਵੱਚ ਝਗੜੇ ਨਕਉਂ ਿੁੰ ਦੇ  ੇ ਅਤੇ ਕਦ ਇਿ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ  ੇ? 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਜਬਰਣ ਪਰਵਾਸ, ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਵਭਆਨਕ ਗ੍ਲਵਤ੍ਆਂ 
ਨੇ, ਸਾਨ  ਥੋੜੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਵਕਉਂ ਸਮ ਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਵਕਉਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ 
ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਵਕਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਅਤ੍ੇ/ਜਾਂ 
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਵਕਸੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਸ਼ਕਸ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਅੇ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਚਲੇਗ੍ਾ ਵਕ 
ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਝੁੰਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਪਛਾਣ ਉਸ 
ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਜੇਹਨੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰੇ ਹੋਰ 
ਮਵਹਫ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰੇ. ਕਬੀਲਾ, ਵਜਰਗ੍ਾਹ, ਜਬਾਨ, ਇਿੱਕ ਨਸਲੀ ਮ ਲ ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਮਜ਼ਹਬ, 
ਜਾਤ੍, ਵਜਸਮਾਨੀ ਰੰਗ੍ ਵਗ੍ੈਰਹ ਵਜਹਾਂ ਨੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਵਗ੍ਰਦ ਸਾਮ ਵਹਕ ਪਛਾਣ ਬਣੀ, ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਵੀ 
ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਸਰਫ਼ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰਿੱ ਖਣਾ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਦ ਜੇ 
ਬਾਹਰੀ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਉਪਰ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਅਤ੍ੇ ਵਰਗ੍ੀਕਰਣ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਰਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ 
ਦਰਜੇਬੰਦ ਹੋਨ (Ahmed, 1998: 4). ਸ਼ਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਮ ਹ ਆਪਣੇ ਸਦਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ; 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ੍ ਰਿੱ ਖਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਦਿੱ ਵਸਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣਾ ਇਸ ਪਛਾਣ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ੍ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍ ਹੈ. 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਸਮ ਹ ਆਬਾਦੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਜੰਗ੍ ਦੀ ਹਾਰ-ਜੀਤ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧਦੇ ਅਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ.  
ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਇਕਿੱਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਸਮਾਜ ਅਤ੍ੇ ਹਕ ਮਤ੍ ਉਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ 
ਇੰਸਾਨ ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਥ ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰਕਤ੍ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਿੱਕ ਆਜਾਦ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਵਕਸੇ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਲਗ੍ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਆਸੀ ਮਕਸਦ ਪ ਰੇ ਹੋਣ. ਇਿੱ ਕ ਸਵਾਲ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸਮ ਹ ਦਾ ਬਨਣਾ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਸ ਵਕਸੇ ਸਮ ਹ 
ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੇ ਨੇ ਉਸੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਮਾਜ ਵਵਵਗ੍ਆਨ ਦੇ ਸਾਵਹਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍ੇ ਸਮ ਹ ਬਣਣ ਅਤ੍ੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਵਮਲਦੇ ਨੇ : ਪਰਾਇਿੋਰਨਡਏਨਲਸਟ ਅਤ੍ੇ 
ਇ ਸਟਰੂਿੇਂਟਨਲਸਟ.  
ਪਰਾਇਿੋਰਨਡਏਨਲਸਟ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਐਥਨੋ-ਸੇਂਟਵਰਜਮ (ਨਸਲ ਤ੍ੇ ਕੇਂਵਦਰਤ੍) ਇੰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍ ਹੈ; ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਸੇ ਆਮ ਮਕਸਦ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਉਤ੍ਪਤ੍, ਵਜਸਮਾਨੀ ਰੰਗ੍, ਕਬੀਲੇ ਅਤ੍ੇ 
ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਸਮ ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ; ਹਰ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ, ਅਲਗ੍ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਵਿੱ ਚ, ਆਪਣੇ 



ਬਚਾਉ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਛਾਣ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲ ਦਾ ਭਾਵ ਵਵਕਵਸਤ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤ੍ੇ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਤ੍ਜਰ ਬੇ ਦੀ ਸਮ ਹੀ ਯਾਦ, ਸਮ ਹ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਨੀਤ੍ੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ 
ਹੈ (Connor, 1994; Geertz, 1963;Shils, 1957).  

ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਐਥਨੋਸੇਂਟਵਰਸਮ ਅਤ੍ੇ ਟਰਾਇਬਵਲਸਮ  ਇੰਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਮੌਜ ਦ ਹ ੰ ਦੇ ਨੇ. ਸਮ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਾਇਮੋਰਵਡਆਵਲਸਟ ਵਖ਼ਆਲ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਸੰਸਕਰਣ 
ਸੋਵਸਅੋਬਾਇਅੋਲੋਜੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਐਥਨੋ-ਨੈਸ਼ਨਵਲਸਮ (ਨਸਲੀ ਕੌਮੀਵਾਦ) ਦੇ ਕੁਦਰਤ੍ੀਪਨ 
ਉਪਰ ਹੈ. ਇਹ ਗ੍ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸਮੁਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ 
(Kecmanovic, 1996; Kellas, 1998: 13–14). ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨਾਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਵਦਆਂ ਨੇ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਬਰਣ ਅਲਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕੌਮੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਥਲੇ ਲੈ 
ਆਉੁਣਾ, ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਵਧਆ ਫਾਰਮੁਲ਼ਾ ਹੈ. ਅਲਗ੍ ਗ੍ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸਮ ਹਾਂ ਵਾਸਤ੍ੇ 
ਅਲਗ੍ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸ ਲ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ, ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮ ਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਨਾਣਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 8000 ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪਛਾਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਨਸਟੁਮੇਂਟਵਲਸਟਸ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਪਛਾਣ ਲਚਕਦਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ 
ਕੋਈ ਪਿੱ ਕੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ. ਬਲਵਕ ਹਕ ਮਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਸਤ੍ੇ ਕੁਲੀਨ ਅਤ੍ੇ ਕੁਲੀਨ ਗ੍ ਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਸਭ ਦੀ ਆਮ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨ ੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ 
ਵਸ਼ਆਸਤ੍ੀ ਮ ਿੱ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍. ਜਦ ਵਸਆਸੀ 
ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਕਸਦ ਦੀ ਵਜਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜੀਬੀ ਸਮ ਹ ਉਤ੍ੇਜਕ ਪਰਾਪਾਗੰ੍ਵਡਆਂ ਨਾਲ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ, ਅੰਦਰੁਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ (Brass, 
1991; Steinberg, 1981; Young, 1976). ਇਨਸਟੁਮੇਂਟਵਲਸਟਸ, ਪਛਾਣ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ, 
ਨਾ ਵਕ ਖੋਜ ਕੀਤ੍ੀ ਚੀਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਵਵਚਾਰ ਨਾਲ ਐਥਨੀਵਸਟੀ ਦੀ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਕਰਦਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਵਸਆਸੀ ਮਜਮ ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦ ਜੇ 
ਵਸਆਸੀ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕਾਂ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ, ਵਖ਼ਆਲਪਰਸਤ੍ੀ ਜਾਂ ਇਕੋਨੋਵਮਕ (ਆਰਵਥਕ) ਫ਼ਾਇਦੇ ਤ੍ੋਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. 
ਇਨਸਟੁਮੇਂਟਵਲਸਟ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਦੀ ਨੁਕਤ੍ਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕਾਤ੍ੀ ਸੁਭਾਅ 
ਨ ੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਕਸੀ ਪਛਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ. ਹਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਸ 
ਦੀ ਕਈ ਪਛਾਣਾਂ ਹੰੁਵਦਆਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਕੇੜੀ ਵਜਹਾ ਵਕਸ ਵਕਤ੍ ਮੁਨਾਵਸਬ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. 
ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਇੰਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪੈਦਾਵਅਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਨਤ੍ਾ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪੰਥੀ ਭਾਗ੍ ਦੇ ਵਹਸਾਬ 
ਨਾਲ ਸੁਿੱ ਨੀ. ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਸ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਿੱ ਕ ਵਜੰਦੇ-ਜਾਗ੍ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. 



ਪਰ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਪੰਥੀ ਭਾਗ੍ ਜਾਂ ਜਾਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਹਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗ੍ਲ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਹਮਵਤ੍ਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ.  ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ 
ਦਰਜੇਬੰਦ ਕਰ ਸਬਦੇ ਨੇ. ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਕਸੀ ਪਛਾਣ ਵਰਲੇਸ਼ਨਲ (ਸੰਬਧਕ) ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਬਦੀਲ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕਮੁਿੱ ਠਤ੍ਾ ਵੀ 
ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਹੰੁਦੀ ਹੈ.  

ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੌਵਜਕ (ਤ੍ਰਕ) ਨ ੰ  ਨਸਲੀ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਬਹ ਆਯਾਮੀ ਸੁਭਾਅ 
ਲਈੇ ਲਗ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਸਚੁਅੇਸ਼ਨਲ (ਹਾਲਾਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ) ਅਤ੍ੇ 
ਕਨਟੇਕਸਟਚੁਅਲ (ਪਰਸ਼ੰਗ੍ੀਕ) ਵੀ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ਾਂ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍, ਅਲਗ੍ ਵਕਤ੍ ਹੋਰ 
ਅਲਗ੍ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕੈਥਵਲਕ ਅਤ੍ੇ ਪਰੋਟੇਸਟੇਂਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਯੁਰੋਪੀ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਦੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਲੇਵਕਨ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੈਕਯ ਲਵਰਸਮ 
ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ ਗ੍ਏੇ ਨੇ. ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੈਥਵਲਕ ਅਤ੍ੇ ਪਰੋਟੇਸਟੇਂਟ ਤ੍ਵਹਜੀਬ ਦੇ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਮਟ ਗ੍ਏ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤ੍ੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕਤ੍ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮ ਹ ਦ ਜੇ ਸਮ ਹ ਉਪਰ ਜ਼ ਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਤ੍ਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਵਿੱ ਚ, ਹਾਲੀ 
ਦ ਸ਼ਮਨੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਨਸ਼ਾਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਵਿੱ ਚ ਫੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗ੍ਰ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ 
ਸਵਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੇ ਝਗ੍ਵੜਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫੁਿੱ ਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ. 

ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਯ .ਐਸ. ਤ੍ੇ 9/11 ਦੇ ਹੋਏ ਦਵਹਸ਼ਦਗ੍ਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਇਸਾਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਣਾਅ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਵਧ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਲੇਵਕਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਵਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਿੱਕਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਤ੍ੇਲ ਤ੍ੋਂ ਬਣੇ ਰਈਸ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ ਸਖ਼ਤ੍ ਸਲ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕਮੁਿੱਠਤ੍ਾ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਰਲ 
ਯਕੀਨ ਨ ੰ  ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ. ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਹੰਦ  ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਦਵਹਸ਼ਦਗ੍ਰਦ 
ਹਮਵਲਆਂ ਤ੍ੋਂ ਡਰੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਰੀ ਮਤ੍ਭੇਦ ਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰੇ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਤ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਮ ਮਬਈ ਆਏ ਪਰਵਾਵਸਆਂ ਦੇ 
ਉਪਰ ਕਿੱ ਟੜ ਵਸ਼ਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਵਟਰਅਨ ਕੌਮੀਵਾਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਪਰਸ਼ੰਵਗ੍ਕ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪਹਲ  ਨ ੰ  ਯਾਦ 
ਰਿੱਖਣਾ ਲ਼ਾਜਮੀ ਹੈ ਜਦ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ  
ਸਮ ਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, 1947 ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਕਤ੍ਲਾਂ 
ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਬ ਤ੍ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਇਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਖ ਨੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. 

 

ਐਥ ੀਕ ਕ ਫਨਲਕਟ ( ਸਲੀ ਝਗੜੇ) ਦਾ ਪਰਸੰਗ 



 

ਅਗ੍ਰ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਵੈ ਵਕ ਨਸਲ ਵਰਲੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹ  ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸੰਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੇ 
ਨਸਲੀ ਝਗ੍ੜੇ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰਖਦੇ ਨੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਝਗ੍ੜਣ. ਢੇਵਵਡ ਏ.ਲੇਕ ਅਤ੍ੇ ਡੋਨੇਲਡ ਰੌਠਸਚਾਇਲਡ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਸਾਮਾਵਜਕ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਨਸਲੀ ਝਗ੍ੜੇ ਇਿੱ ਕ ਚਰਮ ਰ ਪ 
ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੇਂਦੇ ਨੇ. ਉੁਹ ਗ੍ੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ:  
 

ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਨਸਲੀ ਝਗ੍ੜਾ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਅਤੇ੍ ਸਵਦਆਂ ਪੁਰਾਣੀ 
ਪੁਸ਼ਤੈ੍ਨੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਵਗ੍ੈਰਹ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਬਲਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਨਸਲੀ ਝਗ੍ੜਾ ਅਕਸਰ ਭਵਵਿੱ ਖ 
ਬਾਰੇ ਮਜਮੁਈ ਡਰ ਤ੍ੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਜੈਦਾਂ ਹੀ ਸਮ ਹ ਆਪਣੀ ਵਜਸਮਾਨੀ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਲੈ ਕੇ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 
ਕਈ ਵਸਲਸਲੇਵਾਰ, ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਅਤੇ੍ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਵਲਆਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ, ਵਜਸ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਵਭਅੰਕਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਖ਼ਬਰੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਾਵਅਦੇ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਅਤੇ੍ 
ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੋਰ ਪਕੜ ਲੈਵੇ, ਤ੍ਾਂ ਹਕ ਮਤ੍ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮ ਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ੍ 
ਝਗ੍ੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ੍ ਵਸਆਸੀ ਧੰਧੇਵਾਲੇ, 
ਉਣ ਵਜਸਮਾਨੀ ਗ੍ੈਰਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ , ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਸਮਾਜ ਨ ੰ  
ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਯਾਦਾਂ, ਫ਼ਰਜੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਅਤੇ੍ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 
ਜੋ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਰੀ ਵਿੱ ਧਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ੍ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਇਸਟਰੇਟੇਵਜਕ 
(ਰਣਨੀਤ੍ਕ) ਪਰਭਾਵ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰਇਤ੍ਬਾਰ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਿੱ ਕ ਦਾ ਜਹਰੀਲਾ ਕਾਢਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਖ ਨੀ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਵਵਿੱ ਚ ਫਿੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਕੌਮ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਸੋਚੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (1998: 4). 
 

ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਲ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਵਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤ੍, ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਵਅਕਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ , ਬਲਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਫੰਸਾ ਲੇਂਦੇ ਨੇ (Ibid: 3–23). ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ 
ਸਾਮਾਵਜਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਲੇਕ ਅਤ੍ੇ 
ਰੌਠਸਚਾਇਲਦ ਦਾ ਵਬਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1947 ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਨਜਦੀਕ ਹੈ.  
 

ਦੀ ਪਲੂਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਇੱਕ ਰਨਲਆ ਨਿਨਲਆ ਸਿਾਜ) 
 

1982 ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਉ ਕੁਪਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਰਲੇ-ਵਮਲੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਦੇ ਉਪਰ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰਣੀ 
ਚਾਹੀ ਵਕ, ਵਕਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ, ਇਿੱਕ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਸਲ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ 
ਸਮਾਜ ਇਿੱਕ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੇ ਝਗ੍ੜੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਾਰ  ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਵਾਰ 
ਗ੍ੈਰਬਰਾਬਰ ਆਰਵਥਕ ਤ੍ਿੱ ਰਕੀ, ਗ੍ੈਰਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ੀ ਵਸਆਸੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ 
ਕਰ ਕੇ, ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱਖ 
ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਖ ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱ ਢਦੇ ਸੀ. ਦਵਲਤ੍ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਲਗ੍ ਖ ਹ 



ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਹੰਦ  ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ੍ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਕਿੱ ਟੜ ਵਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਉਹ 
ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨ ੰ , ਰਵਾਇਤ੍ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ 
ਦੇ ਉਪਰ, ਸਲ ਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤ੍ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬ ਰਾ ਮਵਹਸ ਸ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. 

ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਵਸ਼ਦਿੱਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਦਬਾਅ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਫੁਿੱ ਟ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਮਜੋਰ ਅਤ੍ੇ ਬੇਬਸ ਸਮ ਹ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਇਡ 
(ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਪਰ ਮਿੱਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਲੁਰਲ (ਵਮਵਸ਼ਰਤ੍) ਸਮਾਜ ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਇਮ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਮਗ੍ਰ ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕੌਮੀ ਤ੍ਣਾਅ ਨ ੰ  ਹੋਰ 
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸਫੋਟਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ (Ibid: 57-59). ਇਸ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੇ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ 
ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਢ ੰ ਘੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ, ਖੰਵਡਤ੍ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਵਗ੍ੈਰਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ.  
ਕ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਡੇ ਕਿੱ ਮ ਬਗ੍ੈਰ ਹਕ ਮਤ੍ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਮਲੀਭਕਤ੍ ਦੇ 
ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ, ਦ ਸ਼ਮਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸਤ੍ੀ ਨ ੰ   ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਪਹੰੁਚਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਵੀ 
ਸਚ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਵਕਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾਰ, ਬੇਧੜਕ ਸਲ ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਛਾਨ-ਬੀਨ 
ਅਤ੍ੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਹੈ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਪਲੁਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
1947 ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨਾਲ ਫੁਿੱ ਵਟਆ (Ibid: 65–67). ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਇਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ ਰਾ ਸਲ ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਲਝਣ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਲ 
ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਹਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣੀ ਹੈ ਵਕ ਪਲੁਰਲ (ਰਵਲਆ ਵਮਵਲਆ) ਸਮਾਜ ਅਤ੍ੇ ਪਲੁਰਵਲਸਟ 
(ਬਹੁਲਤ੍ਾਵਾਦੀ) ਸਮਾਜ ਇਿੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ; ਪਲੁਰਵਲਸਟ ਸਮਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤ੍ਮਕ ਚੀਜਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਨੇ 
ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਈ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਸਵਥਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰ ਪ ਦੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ 
ਪਲੁਰਵਲਸਟ ਸਮਾਜ, ਨਾਗ੍ਵਰਕਤ੍ਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਿੱਕ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਦੇ ਉਪਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੌਮੀ 
ਹੋਰ ਬਹ ਰ ਪੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ੍ਵਵਰਤ੍ ਪਿੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਮਹ ਰੀਅਤ੍ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ. ਕੁਪਰ ਦੀ ਪਲੁਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪਲੁਰਵਲਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ 
ਹੈ.  
 

ਪੰਜਾਬ : ਇੱਕ ਜੁਨੜਆ ਿੋਇਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਬਿੁ-ਤਨਿਜੀਬੀ ਸਿਾਜ 
 

ਜਾਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਲੁਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਰਣਨ ਕਈ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਉਹ 
ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਮੁਗ੍ਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ (1526-1857) ਪੰਜਾਬ ਇਿੱਕ ਵਨਆਰੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਮਸ਼ਰਤ੍ ਪਛਾਣ 
ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੀ ਲਚਕ ਉਸ ਦੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਵਮਿੱਲ-ਜ ਿੱ ਲ ਕੇ ਰਵਹਣ ਦੀ 



ਰਵਾਇਤ੍, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਾਂ ਤ੍ੇ ਸਾਮਾਵਜਕ ਅਵਭਆਸ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ (Ballard, 1999: 7–24; Grewal, 
2004: 12). ਪੰਜਾਬੀ ਵਮਸ਼ਰਤ੍ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ੍ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 
ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਬਾਨ, ਸਾਂਝੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆਮ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਜਾਤ੍ ਦ ੇ
ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੀ ਸੀ (Williams, 2004). ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਵਾਰ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍,ੇ ਜਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਡੀ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ੍, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਵੇਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਫਰ 
ਰਾਜਪ ਤ੍ ਜੋ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਂਂੇ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਵਵਰਾਸਤ੍ੀ ਵੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ 
ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਵਰਸਤ੍ੇ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਗ੍ਲ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੁਿੱਚੀ 
ਜਾਤ੍ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਗ੍ਾਨਗ੍ੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਜਹਾ ਸਮੁਿੱ ਚੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰ ਜਾਂ ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਗ੍  ਹੰੁਦੀ ਸੀ. 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਸ਼ਰਤ੍ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਵਕ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਤੰ੍ਨ 
ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਫ਼ਰਕਾ, ਮਜਹਬੀ ਦਫਤ੍ਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ 
ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੜਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਕਰਦਾਰ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਰਸਮੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪ ਜਾ, ਵਵਆਹ, ਜਨਮ ਅਤ੍ੇ ਮੌਤ੍ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ 
ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧ  ਅਤ੍ੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵਵਆਪਕ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਰਵਹਮਤ੍ 
ਲਈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਦਵਾਇਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤ੍ੇ ਡਿੱ ਂਾਕਟਰ- ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵੈਦ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹਜਬਾਂ ਦੇ ਰੋਗ੍ੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤ੍ਾ ਹੰੁਦਾ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਗ੍ੈਰ ਪੈਸੇ ਦੇ. ਇਹ ਰਵਾਇਤ੍, ਆਧੁਵਨਕ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਪੜਹੇ ਡਿੱ ਂਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੈਕਟੀਸ 
ਜਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ. ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ , ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  
ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਵਮਲਦੀ ਸੀ. 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੈਵਵਕ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਟੜ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ਰੀਕੇਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਬਚਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਵਮਲਨਸਾਰ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪਲੁਰਲ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲਗ੍ ਪਛਾਣ ਸੀ; ਇਹ 
ਸਾਂਝੀ ਰ ਹਾਨੀ ਅਤ੍ੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਾ ਮਜਬ ਤ੍ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਬੰਧਨ ਨਾਲ 
ਜੁਵੜਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਵਗ੍ੜਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦ ੇਮਿੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਜਦੋਜਵਹਦ ਅਤ੍ੇ 
ਉੁਿੱਚੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਾਰੇ, ਵਮਸ਼ਰਤ੍ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਉਣ ਵਜਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਉਹ ਫੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ. 

ਪਿੱਲ ਬਰਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨ ਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 'ਰੇਵਟਰਬੁਵਟਵ ਜੇਨੋਸਾਇਡ 
(ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ)' ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ. ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ਾਕੀਦ 
ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਰਾਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਹ ਬਲਵਕ ਇਿੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਪਛਾਣ, ਇਿੱਜ਼ਤ੍, ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਜੁਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਕਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਨਸ ਬੇ 



ਹੋਰ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਮਕਸਦ ਸੀ. ਘਟਣਾਵਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਲਗ੍ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ 
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ (Brass, 2003: 77–97). 
 

 ਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਨਥਊਰੀ (ਉਸੂਲ) ਵੱਲ 
 

ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਥੇ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਨ ੰ , 
ਗ੍ੈਰਯਕੀਨੀਪਨ, ਵਫ਼ਕਰ, ਡਰ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਕ, ਬ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਣ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਕੁਿੱ ਝ ਆਮ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਖਾਸੀਅਤ੍ਾਂ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਸਮੁਹਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਜਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਤ੍ੋਂ ਝਗ੍ੜੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਨੇ; ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਜਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਝਗ੍ੜੇ ਕਰਾਂਵਦਆਂ ਨੇ, 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਨਕਾਰਾਤ੍ਮਕ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ, ਸਾਮਾਵਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਵਜਹਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਣਾ, ਅਤ੍ੇ 
ਪੁਰਾਣੇ ਵਵਰਸੇ ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਲੋਕ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਿੱ ਕ 
ਵਜਹਾ ਸੀ. 

ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਪਾਉ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਣ ਧਮਵਕਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਚੁਣੌਵਤ੍ਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਸ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਸਮ ਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗ੍ਰ ਦੋ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਹ, ਇਲਾਵਕਆਂ ਅਤ੍ੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਕ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਵਆਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਅਗ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹ-
ਮਜਹਬੀ ਸਮਪਰਦਾਇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਬਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਮਾਵਜਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਿੱਕ ਨਜਦੀਕੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਲੇਵਕਨ, ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦੀ ਚੇਤ੍ਨਾ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ 
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਵਿੱਈਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮਾਮਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਰਵਿੱਈਅੇ 
ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਵਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਸਦਵਸਆਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗ੍ਰ ਕ ਅਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਲ਼ਾਜਮੀ ਹੈ. ਵਸਰਫ਼ 
ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਵਹਮ ਸਲ ਕ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ 
ਮਾਮਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਸਲ ਕ ਲਈ ਆਗ੍ ਆਂ, ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੁਰਤ੍ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਵਸਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

ਸਿੂਿਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਕਰ ਉਪਰ ਨਸਆਸਤੀ ਉਦੱਿੀਆਂ ਅਤੇ  ਸਲੀ ਕਾਰਕੁ ਾ ਦਾ ਦਬਾਅ 
 

ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਸਮ ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਿੱ ਸ ਖ਼ੁਦ ਵਫਕਰਮੰਦ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮ ਹ ਦੇ ਨਸਲੀ 
ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲ, ਉਸ ਸਮ ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੇ, ਜਾਂ ਵਕ ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਉਦਿੱ ਮੀ-ਉਮੰਗ੍ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆਨੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾਵਾਂ 
ਵਰਗ੍ਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਮਹਾਰਤ੍ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਲਈ, 
ਪਰੋਪਾਗ੍ੈਂਡਾ (ਪਰਚਾਰ) ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਕਰਦਾਰ ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣਾ ਪਏਗ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਹ 



ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ, ਵਕਹੜੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਰਜ ਵਫ਼ਕਰ ਅਤ੍ੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅਗ੍ਰ ਵਵਰੋਧੀ 
ਇਸ ਪਰੋਪਾਗ੍ੈਂਡੇ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਲ ਡਰ ਅਤ੍ੇ ਆਮ ਉਨਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਵਰੋਧੀ ਦੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਰਣਨੀਤ੍ਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਜੀਰੋ-ਸਮ ਗ੍ੇਮ ਰਣਨੀਤ੍ਕ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਲੰਬੀ ਚਲਵਦਆਂ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਮ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤ੍ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ. ਬਰਾਬਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਕਿੱ ਟੜ ਪਰੈਸ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਨਾਸ਼ਕ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (Tanwar, 
2006: 8–15). ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਵਾਸਤ੍ੇ, ਖਬਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਲੇਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਸਨਸਨੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਿੱਕ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸਰੋਤ੍ ਹੈ, ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਝਗ੍ੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ. 

ਅਗ੍ਰ ਹਕ ਮਤ੍ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਨ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਸਖ਼ਤ੍ ਕੋਡ ਔਫ 
ਕੰਡਕਟ (ਆਚਾਰ ਸੰਵਹਤ੍ਾ) ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਹਸ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਰਾਕਸ਼ ਦਿੱ ਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ 
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਿੱ ਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਇਤ੍ਬਾਰ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਘਿੱ ਟ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ 
ਪਰਵਕਰਆ, ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਨ ੰ , ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਲੋਕ ਅਤ੍ੇ ਸਮ ਹ, ਹੋਰ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ੀ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਸ ਦੀ ਦੁਰੀਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਪਾੜਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੈਦਾਂ ਜੈਦਾਂ ਹਾਲਾਤ੍ ਹੋਰ ਬਦਤ੍ਰ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਰਜਾਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਵੀ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਅਸਰਦਾਰ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੋਂ 
ਬਗ੍ੈਰ, ਨਾ ਤ੍ੇ ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਸਦਿੱਸ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਕਰ ਦ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 
ਤ੍ਾਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣ ਵਕ ਧਮਵਕਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ 
ਹੈ ਵਕ ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਧੰਧਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲਹੀ ਡਰ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦਾ 
ਅਤ੍ੇ ਜੋੜ-ਤ੍ੋੜ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਚੇ ਅਤ੍ੇ ਝ ਠੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਉਲਾਂਵਭਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਗ੍ਰ, ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਧੰਧਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਰਭਾਵ ਵਸਰਫ਼ ਮੌਜ ਦ 
ਸਮਾਵਜਕ ਜਾਲ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਅਤ੍ੇ ਸਦਿੱ ਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤ੍ਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਸੇ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਰਸਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰਣ ਦੀ ਹਿੱਦ, ਸੀਵਮਤ੍ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ. ਅਤ੍ੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਲੀਡਰ 
ਆਪਣੇ ਸਮ ਹ ਦੇ ਸਦਿੱ ਵਸਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਜੋੜ-ਤ੍ੋੜ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨ ੰ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਰੁਖ 
ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਨ ਗ੍ੈਰ-ਯਕੀਨੀ 
ਪਰਸੰਗ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਲੀਡਰਾਂ ਹੋਰ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆ ਚਾਹੇ ਅਤ੍ੇ ਅਣਚਾਹੇ 
ਅੰਜਾਮ ਅਤ੍ੇ ਫੈਲਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹਾਲਾਤ੍ ਜਦ ਹੋਰ ਵਵਗ੍ੜਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਦ ਰੁਸੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਪਰਕ 
ਬ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਸਿੂਿਾਂ ਦੇ ਨਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ  ਾਕਾਿਯਾਬੀ 
 



ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤ੍ੇ ਇਤ੍ਬਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ 
ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਆਮ ਵਸਆਸਤ੍ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ਦ ਅਸਵਥਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ 
ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਤ੍ਰੀਕੇਆਂ 
ਨਾਲ ਪਇੰਦਾ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਅਤ੍ੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਕੁਿੱ ਝ ਕਮਜੋਰ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਲ ਮ. ਚਲ ਰਹੇ ਵਸਆਸੀ ਮ ਕਾਬਲੇ ਜਦ ਬੰਦ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਖ ਲੀ ਥਾਂ ਤ੍ੇ ਆ 
ਪਹੰੁਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗ੍ਲੀ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਆਪਸੀ ਤ੍ਣਾਅ ਅਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜੇ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਣ ਦੇ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਸਾਧਨ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਸਆਸੀ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ 
ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਮ ਿੱ ਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਮਰਾਹ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭਲੇ ਹੀ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਗ੍ਰ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲ ਸ, ਨਾਅਰੇ, ਇਹ ਸਭ, 
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮਤ੍ਲਬ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੇਂਦੇ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਦੀ ਵਸਆਸੀ ਅਸੰਤ੍ੁਸਟੀ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਦੇ 
ਜਾਇਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨ ੰ , ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਸਮ ਹ ਇਿੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਵੇਖਦੇ ਨੇ. 
ਨਤ੍ੀਜਨ, ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਦੇ ਸਥਾਵਪਤ੍ ਮਕਸਦ ਬਨਾਮ ਅੰਜਾਮ ਵਬਲਕੁਲ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. 
ਦ ਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਚਾਹੀ ਮੰਵਜਲ ਹੋਣ. ਮਗ੍ਰ 
ਆਪਸੀ ਇਤ੍ਬਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਕਸੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ੍ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ਾ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, 
ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਆਬਾਵਦਆਂ ਦੀ ਵਹਜਰਤ੍ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਸਮਾਜੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

ਿ ੇਰਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ  
 

ਜਦ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਜਾਂ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ 
ਹਨੇਰਗ੍ਰਦੀ ਦਾ ਫੈਲਾਉੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਖੁਦ ਕਰਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. 
ਸਮਾਜਕ ਪ ੰ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਸਦਭਾਵ ਹੋਰ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਵਜੰਦਗ੍ੀ ਉਪਰ ਹਿੱਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਰੇ, ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਸਿੱਚੇ ਹੋਣ 
ਲਗ੍ਦੇ ਨੇ. ਅਗ੍ਰ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਸਮ ਹ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਰਿੱ ਖਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ੍ 
ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਪਰੇਵਰਤ੍ ਹ ੰ ਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੇ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਕਸਰ 
ਇਨ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਰਵਤ੍ਵਕਵਰਆ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਇਥੇ ਪਰਵਤ੍ਵਕਵਰਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ 
ਦੋਹਰੇ ਮਤ੍ਿੱਲਬ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ: 1) ਮਕਾਨਕੀ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ ਵਕਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਤ੍ਵਕਵਰਆ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਅਤ੍ੇ 2) ਦੋ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਅਤ੍ੇ ਸਲ ਕ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ. ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਪਰਵਤ੍ਵਕਵਰਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਦਲਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਇਹਸਾਸ ਦਾ 
ਅੰਜਾਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਤ੍ ਜਦ ਹੋਰ ਵਵਗ੍ੜਦੇ ਨੇ ਤ੍ਾਂ ਵਜੰਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਸਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਦੁਜੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਧੀਆ ਤ੍ਰੀਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵੇਰਵਾ ਹੌਬਸ ਨੇ ਲੇਵਵਏਥਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਿੱਕ ਬੇਸ਼ਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ, ਇਿੱਕ ਨਸਲੀ ਢੇਰ, ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕ ੇ



ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕੇ.  
ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ, 
ਵਨਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹ ਊਪਰ ਭਾਰੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਸ ਦਾ ਦਾਨਵੀਕਰਣ ਅਤ੍ੇ 
ਵਵਹਸ਼ੀਕਰਣ ਦਾ ਰ ਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਸਹੀ ਅਤ੍ੇ ਸੰਤ੍ੁਵਲਤ੍ ਲੋਕ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸਮ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਨਾਲ ਦ ਰ ਦਾ ਵਾਸਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸੇ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਇਸ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਣਾ ਵਾਜ਼ਬ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦਾਨਵੀਕਰਣ 
ਅਤ੍ੇ ਵਹਸ਼ੀਕਰਣ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜਰੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੀ ਸਾਇਿੱ ਕੋਲੋਜੀ (ਮਨੋਵਵਵਹਆਨ) ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਸਾਇਿੱਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੌਜ ਦ ਇਹਸਾਸ ਦੀ ਨਾਮਾਲ ਮ ਪਰਵਕਰਆ ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਟ ਵਰਐਕਸ਼ਨ (ਅੰਦਰ ਨੀ ਪਰਵਤ੍ਵਕਰਆ) ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਲੰਬੇ ਵਿੱ ਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਦਮਾਗ੍ੀ 
ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਵਸਆਸੀ ਧੰਧੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਨਸਲੀ-ਕੌਮੀ ਵਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਖ਼ਆਲਪਰਸਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਸਮ ਹੀ ਵਚੰਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਦਮਾਗ੍ੀ ਹਾਲਤ੍ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤ੍ਰੇ 
ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਰਕਤ੍ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਨਵਤ੍ਹਾਦੀ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱਠਾ ਜਨੁਨੀਪਨ 
ਬੇਲਗ੍ਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਅਤ੍ੇ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਸਮ ਹੀ ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਰ ਪ ਲੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗ੍ਟ ਵਰਐਕਸ਼ਨ (ਅੰਦਰ ਨੀ ਪਰਵਤ੍ਵਕਰਆ) ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਸ, ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ 
ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ੰ  ਵਮਿੱਲ-ਜੁਿੱ ਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਦੁਸਾਨ ਕੇਸ਼ਮਾਨੋਵਵਿੱ ਚ (1996:101-50) ਨੇ ਵਵਸਤ੍ਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ ਸ਼ਕਸਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇਕੋਲੋਜੀ (ਮਨੋਵਵਵਗ੍ਆਨ) ਉਪਰ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਰੇਹਾਨਾ ਸਲ ਕ 
ਵਾਸਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਮ ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜੋਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਸਮ ਹੀ ਸਲ ਕ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਢਿੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤ੍ੇ ਮਜਬ ਰ ਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਵਕਰਸਟੋਫਰ ਆਰ. ਬਰਾਉਵਨਂਗ੍ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਰਣਨ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਯਹ ਵਦਆਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਾਸਤ੍ੇ ਭਰਤ੍ੀ ਪੁਵਲਸ ਬਟਾਵਲਅਨਾਂ ਦ ੇ
ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਕਸਾਂ ਨੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ੇ ਤ੍ਾਂਵਕ, ਉਹ ਸਮ ਹ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਨਾ 
ਹੋਣ (1992:169-83). ਦ ਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਮ ਹ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਸਾਇਿੱ ਕੋਲੋਜੀ (ਮਨੋਵਵਵਹਆਨ) ਇਿੱਕ ਠੀਕ 
ਕੀਤ੍ੇ ਮੁਜਸਮੀ ਸਲ ਕ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਸ਼ਕਸ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ 
ਅਵਹਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਜੁਰਮ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਵਰਆ ਅਤ੍ੇ 
ਕਾਬਵਲਅਤ੍ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
 

ਫੋਰਵਾਰ ਡ ਇਜ ਫੋਰਆਰਿਡ (ਆਗਾਿੀ ਿੈ ਤੇ ਿਨਥਆਰਬੰਦੀ ਿੈ) 
 

ਵਜਨਹ  ਸਮ ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 
ਉਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਸ ਲਗ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਬਦਤ੍ਰੀਨ ਹਾਲ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਇਸੇ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਹਾਵਫ਼ਜ਼ੀ ਮਗ੍ਰ ਹਮਲੇਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਆਗ੍ਾਹੀ, ਭਿੱ ਵਵਖ ਦੇ 



ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਗ੍ਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੈ. ਇਨ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਕਸ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ, ਹਵਥਆਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਪਰੇਰਣਾ ਵੀ, ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਕ ਮਤ੍ ਹਾਲਾਤ੍ ਉਪਰ ਕੁਿੱ ਝ 
ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਬ  ਰਿੱ ਖਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਝਗ੍ੜੇ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਛ ਪੀ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦ ਕਾਇਮ 
ਹਕ ਮਤ੍ੀ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਦਾ ਖਾਤ੍ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹਨੇਰਗ੍ਰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਅਫਰਾਤ੍ਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਹੋਰ ਲੜਦੇ ਸਮ ਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਵਫ਼ਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਕਾਬਵਲਅਤ੍ ਨ ੰ  ਅਮਲ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਅਤ੍ੇ 
ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. 
 

ਸਿੂਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂ ੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ  ਾਕਾਿੀ ਅਤੇ ਿੌਤਾਂ 
 

ਜਦ ਵਕ ਝਗ੍ੜਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਪਰਕ ਟੁਿੱ ਟਣ ਨਾਲ, ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਵਗ੍ੜਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਹੋਰ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਵਾਸਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸਮ ਹ 
ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗ੍ੇ. ਅਗ੍ਰ ਮੰਨ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਵਕ ਸਮ ਹ ਦੇ ਆਗ੍  ਵਕਸੇ 
ਵਵਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤ੍ਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ, ਵਜਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਕ 
ਇਿੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿੱ ਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ. ਉੁਹ ਅਗ੍ਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਖਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ੇ ਦ ਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੰ  ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ, ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਇਿੱਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਥੇ ਦੇ ਆਗ੍ , ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤ੍ਰੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਅਨਜਾਨ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤ੍ਜਰੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ, ਉਣ 
ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੋ ਖਤ੍ਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਤ੍ਲਾਹ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 
 

 ਸਲੀ ਸਫਾਈ: ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ 
 

ਭਾਂਵੇ ਵਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੋਵੇ, ਅਗ੍ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ 
ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤ੍ੇ ਹਦਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਹੋਵੇ, ਨਸਲੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਜੋ ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੌਜ ਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ੍ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਵਜਵੇਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਕ ਮਤ੍, 
ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਜਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿੱਲ-ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਗ੍-ਥਲਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਦਾਨਵੀਕਰਣ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ 
ਸਮ ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਕਾਬਵਲਅਤ੍ ਨਾਟਕੀ ਤ੍ੌਰ ਦੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਆਮ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ 
ਵਕਸੇ ਵਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸਲਤ੍ਨਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਖੁਰੇਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਤ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ ਥੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਨਕਾਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਸਮ ਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਕਸਦ ਤ੍ਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਸ਼ਲਤ੍ਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ 



ਤ੍ਥਾਕਵਥਤ੍ ਵਸਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਕਾਡਰ ਅਤ੍ੇ ਹਕ ਮਤ੍ੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਣ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ 
ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਵਮਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਪਸੰਦਦੀਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਸਕਣ.  

ਹ ਣ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦਾਨਵੀ ਅਤ੍ੇ ਵਵਹਸ਼ੀ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਸਮਾਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਤ੍ਮ 
ਕਰਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਅਤ੍ੇ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ਰਕੀਬ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਕਾਰਗ੍ਰ 
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤ੍ੇ ਫੌਜੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 
ਅਣਚਾਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ, ਵਕਸੇ ਸਮ ਹ ਦੇ ਥੋਕ ਕਤ੍ਲ ਜਾਂ ਨਸਲਕ ਸ਼ੀ ਦੇ ਬਗ੍ੈਰ ਹਟਣਾ 
ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ. ਇਹ ਹਾਲਾਂਵਕ ਤ੍ਦ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ, ਜਦ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਸਤ੍ੇ ਖੁਲਹੇ  ਹੋਣ. ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ 
ਵਕ ਦਾਨਵੀ ਅਤ੍ੇ ਵਵਹਸ਼ੀ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ  ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਦਿੱ ਸ ਵਪਛੇ ਰਵਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗ੍ਰ ਉਹ 
ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਲੇਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਦਲ ਲੇਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਸਰਪਰਸਤ੍ਾਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਰਜਨ ਵੀ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ. 
ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸਟਰੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਅੰਤ੍ਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹਿੱਦ ਹੋਰ ਸਰਹਿੱਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ੇ ਪਰਵਾਸ (ਵਹਜਰਤ੍) ਅਤ੍ੇ 
ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਸਥਾਈ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ, ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਵਫਕ (ਆਬਾਵਦਅਤ੍) 
ਢਾਂਚੇ ਅਤ੍ੇ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ, ਵਜਸ ਦੇ ਉਪਰ ਪਵਹਲਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਸੰਤ੍ੁਲਨ ਬਣਦਾ 
ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ ਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.    
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ਪੰਜਾਬ: ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  

 
ਆਧੁਵਨਕ ਵਕਤ੍ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਸਆਸੀ-ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਇਿੱਕਾਈ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਵਕ 

ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵੇਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਇਕਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਪਰਸਪਰ 
ਵਵਆਪੀ ਨੇ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਜ਼ਕਰ ਵਰਗ੍ਵੇਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਪਤ੍ ਵਸੰਧੁ, ਜਾਂ 'ਸਿੱਤ੍ ਨਵਦਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ', ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਨਦੀ ਇੰਡਸ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਥਅੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹ 
ਨਾਂਅ (ਫਾਰਸੀ ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਜ ਨਵਦਆਂ) ਪੰਜ ਨਵਦਆਂ ਵਜਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤ੍ਲੁਜ ਅਤ੍ੇ ਵਬਆਸ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਮੁਗ੍ਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਨਵਦਆਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਵਾਸਤ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨ ੰ  ਪ ਰੇ 
ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਦਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਉੁਿੱਤ੍ਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ. ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਦੀ 
ਸਰਹਿੱਦ ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਨ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਣਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਜੇ.ਐਸ.ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਗ੍ੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ: 

 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ੍ ਵਜਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਹਿੱਦਾਂ ਨ ੰ  ਅਸ਼ੀਂ 
ਵੇਵਖਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਰ ਵੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨਾਂਅ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਚੜਹੇ ਹੋਏ ਨੇ. 
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਵਹਮਾਵਲਆ ਹੋਰ ਵਸ਼ੰਧ ਬਾਹਰ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ. ਅਤੇ੍ ਜੋ 
ਇਲਾਕਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤ੍ਰ ਅਤੇ੍ ਉੁਿੱਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਤੇ੍ ਵਹਮਾਵਲਆ, ਪ ਰਬ ਤੇ੍ ਦਵਰਆ ਯਮੁਨਾ, ਹੋਰ 
ਦਿੱਖਣ, ਦਿੱਖਣ-ਪਿੱਛਮ ਤੇ੍ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਅਤੇ੍ ਥਾਰ ਰੇਵਗ੍ਸਤ੍ਾਨ ਨਾਲ ਘੇਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (2004:2). 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਸਲੀ ਨਿਲਾਵਟ 
 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਵਦਵਾਸੀ ਪਰੋਟੋ-
ਆਸਟਰੇਲੋਅਡਸ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਵਵੜ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਜਦ 1500-1000 ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਇੰਡੋ-
ਯੁਰੋਵਪਅਨਸ ਦਾ ਆਗ੍ਮਨ ਹੋਇਆ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਘਾ ਦਾ ਵਰਨ ਜੋ ਬਰਾਹਮਣ, ਕਸਵਤ੍ਰਆ, ਵੈਸ਼ ਅਤ੍ੇ 
ਸ਼ ਦਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤ੍ ਸਮ ਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਦ ਬਵਣਆ ਜਦ ਆਰੀਅਨਾਂ ਅਤ੍ ੇ
ਇੰਡੋ-ਆਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਛ ਤ੍ ਵਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵਹਿੱ ਸ਼ਾ ਸਨ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਂੁ ਵਹੰਦ  ਅਵਧਕਰਮ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਉਪ-ਮਨ ਖੀ ਦਰਜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ੀ ਰਕ, 
ਸਾਇਵਥਅਨ, ਹ ਣ, ਸ਼ਕ, ਕ ਸ਼ਾਣ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦ ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਸਟ ਵਸਸਟਮ (ਜਾਤ੍ ਵਵਵਸਥਾ) ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਹੋਰ ਆਪਣੀ 
ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਅੀ ਰਖੀ. 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤ੍ੇ ਜਦ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦਿੱ ਰਵਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ੁਰਕੀ-



ਅਫ਼ਗ੍ਾਨੀ ਹਮਵਲਆਂ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਬ ਧ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਦੇ 
ਅਨੁਯਾਯੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਸ 
ਚੁਕੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਦੀ ਵਵਵਵਧਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਰਵਾਇਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ 
ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, 1021 ਏ.ਡੀ. ਵਵਿੱ ਚ ਮਹਮ ਦ ਗ੍ਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੀਤ੍ੇ ਕਬਜ਼ੇ 
ਤ੍ੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਵਯਮ ਹੋ 
ਗ੍ਅੀ. 
 

ਕੌਿੀ ਨਰਸ਼ਤੇ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਸੋਲਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਤ੍ੇਜ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਕਬੀਲੇ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਸ ਫੀ ਸੰਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍,ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ 
ਕਾਇਮ ਹੰੁਦੀ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰ ਮਜਬ ਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ ਫ਼ੀ, ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਸੀਹਤ੍ 
ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਅਮਨਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਲੇਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਸਬ-ਕੋਨਵਟਨੇਂ ਟ 
(ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ) ਵਵਿੱ ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਖ਼ਆਲ ਦਾ ਆਘਾਜ਼, ਇਸਲਾਮੀ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ 
ਹੋਇਆ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਨੈਵਤ੍ਕ ਮ ਿੱ ਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੰਜ਼ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਵਕ 
ਇਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਨਤ੍ਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਜ਼ਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. 

ਗ੍ੋਰਖਨਾਥ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਸ਼ਾਵਅਦ, ਦਸਵੀਂ ਹੋਰ ਤ੍ੇਰਹਵੀਂ ਸਦੀ ਏੇ.ਡੀ. ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ; 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਬ ਧ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਮਲਾਵਟ ਜਾਰੀ ਸੀ. 
ਗ੍ੋਰਖਨਾਥੀ ਯੋਗ੍ੀ ਜਾਂ ਭਟਕਦੇ ਸਾਧ , ਸ਼ੈਵਵਕ ਵਹੰਦ  ਪੰਥ ਦੇ ਰੰਗ੍-ਰ ਪ ਨ ੰ  ਕਾਵਅਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਬ ਧ ਧਰਮ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਸਨ. ਵੋਡਵਵਲ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਗ੍ੋਰਕਨਾਥੀ ਮ ਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ 
ਦਰਵਮਆਨ ਇਿੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਇਸ਼ਵਰ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਜਾਤ੍-ਪਾਤ੍ ਹੋਰ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤ੍ਾ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲ਼ਾਫ਼ ਸਨ (Alhaq, 1996: 286). ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ 
ਸੁਧਾਰ ਪਰਵਕਰਆ ਵਜਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹ ਬਣਾਅੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ, ਜਾਂ ਚਲਦੇ-
ਵਫਰਦੇ ਸਾਧੁ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਨਚਲੇ ਵਰਗ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਸੰਤ੍ ਭਗ੍ਤ੍ੀ ਆਂਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, 
ਵਜਸ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਦਿੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ੍ ਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਾਤ੍ ਦੀ 
ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਸਨ. ਭਗ੍ਤ੍ੀ ਦੀ ਲਵਹਰ ਨੇ ਉੁਿੱਤ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 
ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਅੇ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਬੀਰ ਦਾ 
ਨਾਂਅ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਰਿੱਬ ਇਿੱਕ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨ ੰ  ਉਸ ਤ੍ੋਂ 
ਅਲਗ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਭਗ੍ਤ੍ੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਇਿੱਕ ਗ੍ਰੀਬ ਵਜੰਦਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਵਵਵਹਾਰ 
ਉਪਰ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗ੍ੇ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਮਜਹਬ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਉਪਰ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ 
ਲਵਹਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਢ ੰ ਘਾ ਅਸਰ ਕੀਤ੍ਾ. 



 

ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਲੀ ਜੱੁਲੀ ਤਨਿਜ਼ੀਬ 
 

ਸ ਫ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਦਿੱ ਖਨ ਏਵਸਆ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਤ੍ੇ ਮਿੱ ਧ ਪ ਰਬ ਤ੍ੋਂ ਜਾਂ ਮਿੱ ਧ ਏਵਸਆ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਿੱ ਖਨ 
ਏਵਸਆ ਦੇ ਪੈਨਵਥਵਅਸਵਟਕ (ਸਰਵੇਸ਼ਵਰਵਾਦ) ਰਵਾਇਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਮਾਮਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਥਇਸਟ ਫਯੁਜਨ (ਆਸਵਤ੍ਕ ਏਕੀਕਰਣ) ਜਾਂ 
ਯੁਵਨਟੇਵਰਅਨ(ਇਿੱਕ ਰਬ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਣਵਾਲਾ) ਹੋਇਆ. ਇਸਲਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਪੰਥ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸੁਹਰਾਵਰਵਡਆ, 
ਵਚਸ਼ਵਤ੍ਆ, ਨਕਸ਼ਬੰਵਦਆ ਅਤ੍ੇ ਕਾਦਵਰਆ, ਸ ਿੱ ਨੀ ਮਤ੍ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਂ 
ਸ਼ਵਰਆ ਦੇ ਪਾਲਨ ਨ ੰ  ਅਵਹਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਨ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਸ ਫੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ੈਰ-ਸਮਾਨ ਰ ਖ ਅਖਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵਵਹਾਰਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਸ਼ਵਰਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ (ਨਾ ਵਕ ਰਸਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ) ਫ਼ਜ਼ ਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ. ਬੁਵਨਆਦੀ ਵਖਆਲ ਜੋ ਇਨ 
ਮੰਡਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੰਨਣਯੋਗ੍ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ ਆਤ੍ਮਾ ਜਾਂ ਰਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ 
ਬਰਵਹਮੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸਲਵਸਲੇ ਨ ੰ  ਪਕੜ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ (ibid: 283-464). 

ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਖਰ ਤ੍ੇ ਬ ਲੇ ਸ਼ਾਹ (1680-1758) ਦੇ ਵਕਤ੍ ਪਹੰੁਚੀ. ਬੁਿੱ ਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਦੇ 
ਉਸਤ੍ਾਦ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਅਤ੍ ਸ ਵਫਆਂ ਦੇ ਕਾਦਵਰਆ ਸ਼ਟਿੱ ਰੀ ਵਫ਼ਰਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਿੱ ਂਾਲੁਕ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਹੰਦ  
ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਸ਼ਕਸ ਦੀ ਵਨਰਵਾਣ ਪਰਾਪਤ੍ੀ, ਨ ੰ  ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤ੍ੇ ਸ ਫ਼ੀ ਯਕੀਨ ਤ੍ੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ (ibid:634). ਬੁਿੱ ਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ, ਵਫ਼ਰ ਵੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਸ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ-ਆਮ ਸਵਾਲ ਕਰਣ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ੁਰ  ਅਤ੍ੇ ਰਵਹਬਰ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ (Ahmed, 2004). ਇਿੱ ਕ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਅਸ ਲ ਦੇ ਮਿੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਹੈ: 

 

ਗ੍ਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤ੍ੇ ਰੌਲਾ ਕੀ 
ਏ ਰਾਮ, ਰਹੀਮ ਤ੍ੇ ਮੌਲਾ ਕੀ? 

 

ਹਠਧਰਮੀ ਸ਼ਵਰਆ ਦੇ ਕਿੱ ਟੜ ਸ ਫੀ ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਸਨ. ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸ ਫ਼ੀ, ਅਵਹਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁਜਾਵਦਦ 
ਅਲਫ਼-ਸਾਨੀ ਜੋ ਸੋਲਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਜੀਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਵਿੱ ਚ ਦਫਨ 
ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ  ਨੇ ਮੁਗ੍ਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤ੍ੇ ਸਖ਼ਤ੍ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ.  
 

ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾ  
 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ, ਮਗ੍ਰ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਬੋਵਲਆਂ, ਤ੍ੁਰਕੀ ਅਤ੍ੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਵਹੰਦ  
ਬਰਾਹਮਣ ਸੰਸਵਕਰਤ੍ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮੌਲਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿੱ ਮਾ ਲਈ ਅਰਬੀ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉੁਿੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਹੋਰ ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਤ੍ੁਰਕੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਦ 
ਵਕ ਆਮ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਬੋਵਲਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ. ਗ੍ੋਰਖਨਾਥੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ 



ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ (Grewal, 2004:11). ਤ੍ੇਰਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤ੍ੇ ਸ ਫ਼ੀ, ਅਮੀਰ 
ਖ ਸਰੋ ਨੇ ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰੀ ਵਕਹਾ (Ibid:10). ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦ ਜੀ ਬੋਵਲਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਜ ੋ
ਅਿੱਜ ਦੇ ਆਧੁਵਨਕ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੌਜ ਦ ਨੇ. ਵਚਸ਼ਵਤ੍ਆ ਸ ਫ਼ੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦੁਿੱ ਦੀਨ ਗੰ੍ਜਸ਼ਕਰ ਦੇ 
ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਵਹਤ੍ਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਣ ਲਗ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹ 
ਹ ਸੈਨ, ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਬਾਹ , ਬੁਿੱ ਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ, ਵਮੰਯਾ ਮੁਹਮਿੱਦ ਅਤ੍ੇ ਖਵਾਜਾ ਘੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਬੋਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ. 

ਵਪਆਰ ਅਤ੍ੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਵਕਿੱ ਸ਼ੇ ਵਜਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਕ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਪੁਰਨ ਭਗ੍ਤ੍, ਸੋਹਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੋਰ 
ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਅਰਵਬਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸੰਧ ਦੇ ਰੇਵਗ੍ਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਕਹਾਵਨਆਂ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਲੈਲਾ ਮਜਨ , ਸਿੱਸੀ ਪੁਿੱ ਨ  ਵੀ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਸਦਕ ਨਾਲ ਅਲਾਵਪਆਂ ਜਾਂਵਦਆਂ ਸੀ. ਹੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਮਸ਼ਹੁਰ ਦੋ ਸਾਵਹਤ੍ਕ ਰਚਨਾਵਾਂ, 
ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਦਾਮੋਦਰ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸ ਫ਼ੀ ਵਾਵਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਹਨ. ਵਹੰਦੁਤ੍ਵ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ 
ਸਹਜੀਵੀ ਹੋਣਾ ਮਹਾਂਕਾਵਵਕ ਹੀਰ ਵਵਿੱ ਚ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਰੇਵਮਕਾ ਦਾ ਆਵਸ਼ਕ ਰਾਂਝਾ ਗ੍ੋਰਕਨਾਥੀ 
ਸਾਧ  ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਨ ਮਹਾਂਕਾਵਵਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਵਹਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਗ੍ਾਇਆ ਅਤ੍ੇ 
ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਨਕਾਵਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਤ੍ਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤ੍ੇ ਉੱਪਰੀ ਸਤ੍ਵਹ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਟੜ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ 
ਅਸੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕੌਮੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਨ ੰ , ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਆਦਤ੍ਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਅਲਗ੍ ਕਰਵਦਆਂ ਸੀ. 
ਕਿੱ ਟੜ ਬਰਾਹਮਣੀ ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ ਦੇ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 
ਇਸਲਾਮੀ ਕਿੱ ਟੜਵਾਦ ਦੀ ਰਹਨ ਮਾਈ ਸ ਿੱ ਨੀ ਕਿੱ ਟੜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੁਰਕੀ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ, 
ਮੁਗ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਅੰਸਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਪਾਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ- ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮਸ਼ਹ ਰ 
ਅਰਬੀ ਪ ਰਖੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (Ahmed,1999). 

ਬੇਸ਼ਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਵਹਤ੍ਕ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍,ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗ੍ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਪੰਦਰਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਲਵੰਡੀ (ਹੁਣ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ) ਤ੍ੇ ਜਨਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ, ਜੋ ਜਾਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ 
ਖਤ੍ਰੀ ਵਹੰਦ  ਸਨ, ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਧਾਰਵਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਵਹਰ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ 
ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਵਗ੍ਆ. ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਸ ਨ ੰ  
ਲਹੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਵਾਇਤ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰ ਹਾਨੀ ਵਾਵਰਸਾਂ ਦੀ ਵਲਖਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ 
ਅਤ੍ੇ ਫੁਿੱ ਲੀ. ਚੌਥੇ ਗ੍ੁਰ  ਰਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਗ੍ੁਰਮ ਖੀ ਵਲਪੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਜੋ ਵਕ ਦੇਵਨਾਗ੍ਰੀ ਵਲਵਪ 
ਦਾ ਰੁਪਾਂਤ੍ਰ ਹੈ. ਸ ਫ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨ ੰ  ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਲਪੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਖਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ 
ਦੇਵਨਾਗ੍ਰੀ ਵਲਪੀ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵਰਤ੍ਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਇਸ ਲਈ, ਮਸ਼ਹ ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਪਛਾਣ 
ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਜਦ ਵਕ ਵਲਖੇ ਹੋਏ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ 
ਵਫ਼ਰਕ  ਸੀਮਾ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਹਂੁਚ ਸਕੇ. ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤ੍ਹਾਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਵ 



ਵਵਿੱ ਚ, "ਪੰਜਾਬੀ" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ ਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਸਕ ਰਣਜੀਤ੍ 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਨਵੱਚ ਨਸੱਖ ਧਰਿ 
 

ਗ੍ੋਰਖਨਾਥੀ, ਭਗ੍ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸ ਫ਼ੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਤ੍ਾਵਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ, ਵਜਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਜਾਵਣਆ ਜਾਣ ਲਗ੍ਾ, ਨੇ ਛੁਆਛ ਤ੍ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ੍ ਦੇ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਰ ਵਸਆਸੀ ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਭਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ 
ਵਨੰਦਾ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੰਗ੍ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਵਅਯਾਂ ਨ ੰ , ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  
ਧਰਮ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਵਮਲ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਾਇਆ (Singh,1986:49). ਵਸਿੱਖ 
ਧਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਜਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਕੀਤ੍ੀ  - ਇਣ ਜਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਜਾਤ੍ੀ ਪਰਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨੀਚਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ.  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਟ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਡੀ ਤ੍ਦਾਦ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ (ਸ਼ਵਨਗ੍ਹ,1963:89). ਪਵਹਲੇ ਚਾਰ ਗ੍ੁਰੁ ਸਾਵਹਬਾਨ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਇਿੱਕ 
ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤ੍ੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪੰਥ ਵਰਹਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਦ ਜੇ ਸ ਧਾਰਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਇਸ ਦੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ ਵਾਤ੍ੀ ਦੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਹਵਰਮੰਦਰ ਸਾਵਹਬ (ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ) ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਵਖੇ ਚੌਥੇ ਗ੍ੁਰ  ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਜਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਰਿੱਖੀ ਉਸ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਗ੍  ਸ ਫ਼ੀ ਵਮੰਆ ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਸ਼ਵਹਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਹਣਸ਼ੀਲ 
ਵਵਿੱ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਚਮ ਗ੍ੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ (1565-1606) ਵਵਦਵਿੱਤ੍ਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ 
ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ, ਅਤ੍ੇ ਜਮੀਨੀ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਜਗ੍ੀਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਵਨਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. 

ਅਕਾਲ ਤ੍ਖਤ੍ ਨ ੰ  ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਭਵਨ-ਸਮ ਹ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਗ੍ੁਰ  ਹਰਗ੍ੋਵਬੰਦ ਜੀ (1595-1644) 
ਨੇ ਜੋਵੜਆ, ਜੋ ਦੋ ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਰੁਹਾਨੀ ਅਤ੍ੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ 
ਦਾ ਸੰਕੇਤ੍ ਸੀ (Ahmed, 1990:108). ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਵਰਆਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਾਲ 
ਵਸਿੱਖ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਮ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੀ. ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਗ੍ਲ ਸ਼ਵਹਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਨ ੰ  ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੇਵਖਆ, ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰ ਆਂ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਨੌਵੇਂ 
ਗ੍ੁਰ  ਤ੍ੇਗ੍ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਵਡਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਜਬਰਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਵਹਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਗ੍ੁਰ  ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦ ਮੁਗ੍ਲ ਦਰਬਾਰ ਵਵਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਵਹਸ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ੁਰ  ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਇਣਕਾਰ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਦਸਾਹ ਔਰੰਗ੍ਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਬਹਤ੍ਰ ਰੁਹਾਨੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਸਾਬਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵਰਸ਼ਮਾ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜੋ ਗ੍ੁਰ  ਲਈ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ. ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ 
ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਗ੍ੁਰ  ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇ-ਆਮ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Singh,1963). 



ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ, ਦਸਵੇਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਗ੍ੁਰ , ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਰਾਏ (1666-1708) ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗ੍ੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਸਖਲਾਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਵਸਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਨਯਮਤ੍ ਫ਼ੌਜ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਪਾਹੀ 
ਵਕਸਾਨ ਅਤ੍ੇ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਬ ਵਰਗ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬ  ਕੀਤ੍ੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਮਾਲੀਆ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਟੈਕਸ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਣੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਉੁਿੱਤ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਵਸਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ. ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਪਰਮੁਖਾਂ ਦੇ 
ਵਖਲਾਫ਼ ਕਈ ਲੜਾਇਆਂ ਲੜੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਕਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਨਹੀਂ ਸਮਵਝਆ: ਕਈ  ਮਸ਼ਹ ਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਗ੍ਲਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਸੀ, ਗ੍ੁਰ  ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਹੀ, ਦੋਂਵੇਂ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. 1699 ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਵਅਯਾਂ ਨ ੰ  ਆਨੰਦਪ ਰ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ. ਇਸ ਮਜਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਵਲਿੱ ਖਣ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਨਾਮਕਰਣ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਾਵਰਵਾਵਰਕ ਨਾਂਅ ਵਦਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ: ਵਸੰਘ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਂਅ ਨ ੰ  ਦੇਣ 
ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਵਰਆ ਝਿੱਡ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਖਾਲਸਾ 
(ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ) ਦੇ ਵਸਪਾਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵੀ ਵਤ੍ਆਗ੍ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਵਲਖਣ 
ਵਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ, ਲੰਬੇ ਕੇਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਦਾੜਹੀ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਲਵਾਰ ਜਾਂ ਵਕਰਪਾਨ, ਨ ੰ  
ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ. 

ਮੁਗ੍ਲਾਂ ਨੇ ਗ੍ੁਰ  ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਤੰ੍ਗ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉੁਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਤ੍ 
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 1708 ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਤ੍ਲ ਦੇ ਹਿੱ ਥੀ ਕੀਤ੍ੇ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਲਈ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਜਾਂ ਤ੍ੁਰਵਕਆਂ (ਜੋ ਵਕ ਮੁਗ੍ਲਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਨ ੰ  ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰ ਪ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ੁਰ ਆਂ ਨ ੰ  ਤੰ੍ਗ੍ ਕਰਣ ਲਈ, ਜੋਵੜਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ 
ਅਪਵਾਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਗ੍ੁਰ  ਦੇ ਦੋ ਪੁਤ੍ਰਾਂ 
ਉਪਰ ਤ੍ਸੀਵਹਆਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਉਪਰ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਜ਼ਤ੍ਾਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੁਰ  ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਚੇਲੇਆਂ ਨ ੰ , ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੰੁਚਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
(Kohli,1986). ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖ, ਲੇਵਕਨ, ਇਸ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤ੍ੇ 
ਵਗ੍ਅੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਵਹਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱ ਡੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਬੰਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਤ੍ਬਗ੍ੇ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਭਰਾ 
ਇਿੱ ਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਡੀ, ਮਗ੍ਰ ਮਾਮ ਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੈਦਾਂ ਵਕ 
ਵਕਸਾਨ ਅਤ੍ੇ ਕਾਰੀਗ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਜ਼ਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਦੀ ਕਰੁਰਤ੍ਾ ਮੁਸਵਲਮ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ 
ਮਨੋਵਵਵਗ੍ਆਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗ੍ਈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਕਤ੍ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ (Ahmed,1990:108-9; 
Singh,1963:118). 

ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਸਲਾਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ ਤ੍ੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਹਮ ਹੈ 
ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕਾਰ ਕਿੱ ਵਨੰਘਮ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪੰਥ ਮੰਵਨਆ ਸੀ. ਇਿੱ ਕੇਸ਼ਵਰਵਾਦ 



ਅਤ੍ੇ ਸਮਾਨਤ੍ਾਵਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਾਕਈ, ਵਸਿੱ ਖੀ ਸ ਫ਼ੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ 
ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ ਜਾਵੇ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਪਰਚਲਤ੍ ਮਜ਼ਹਬ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਮਸ਼ਰਤ੍ 
ਗ੍ੁਰਮਤ੍ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਛਮ ਅਤ੍ੇ ਮਿੱ ਧ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਖਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਅਰੋੜਾ ਜਾਤ੍ੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਾਇਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨ ੰ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਦੇ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਆਹ ਇਿੱਕ ਆਮ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ. ਇਹ 
ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਆਧ ਵਨਕ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਟਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਆਹ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਸੀ (Akbar,1985:131-33). ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸੈਨਸਸ (ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ) ਦੇ 
ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਵਸਿੱਖ ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਦੋਵੇਂ 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ੍ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਅਲਪਸੰਖਅਕ ਸਨ. 

ਵਕਸੀ ਵੀ ਸ ਰਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਮੁਗ੍ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨ ੰ  ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਫ਼ਗ੍ਾਨੀ 
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਵਵਿੱ ਚ, ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਝਟਕੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਪਵਹਲਾਂ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਾਵਦਰ 
ਸ਼ਾਹ (1738 ਹੋਰ 1739 ਵਵਿੱ ਚ) ਆਇਆ ਵਜਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਮੁਗ੍ਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਫਰ ਇਿੱ ਕ ਜੋਵਖ਼ਮੀ ਅਫ਼ਗ੍ਾਨ ਅਵਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 
ਹਮਵਲਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਵਸਰੇ ਤ੍ੋਂ ਲੜੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਭਾਰਤ੍ ਦੇ 
ਸਮਾਵਜਕ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਦੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਕੋ ਗ੍ਈ. ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗ੍ਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਹੋਏ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗ੍ਏ (Ahmed, 1990:108-111). 

ਵਸਿੱ ਖ ਜੋ ਆਪਣੀ ਚਲਦੀ-ਵਫਰਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬਨਾਵਟ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗ੍ਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾ ਛੁਪੇ 
ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਮਜਬ ਤ੍ ਫ਼ੌਜੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ. ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ 
ਵਵਿੱ ਚ ਬਾਦਸਾਹੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿੱਖ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਵਸ਼ਖਰ ਤ੍ੇ ਪਹ ਂਚੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੀਹ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਵਸਿੱ ਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਵਸਪਹਸਾਲਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਵਤ੍ਕੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਵਗ੍ਰਦ ਆਪਣੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤ੍ੇ 
ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਣ ਲਗ੍ੀ (Sheikh, 2005). ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਪੰਥ ਤ੍ੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਹਕ ਮਤ੍ੀ ਕੌਮ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਣਾ, ਇਿੱਕ ਆਜਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਣ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਬਹ ਮਤ੍ 
ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮਾਮ ਲੀ ਸੀ. ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ 
ਰਵਾਇਤ੍ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਵਤ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਮੁਗ੍ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 
ਤ੍ੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗ੍ਾਵਨਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਹਾਵਕਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ.  ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰ ਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਗ੍ਲਾਂ ਦੇ 
ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ ਬੁਰੇ ਵਵਵਹਾਰ ਦੀ ਭੜਾਸ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਪਰ, ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ੍ੀ ਦਾ ਵਤ੍ਆਗ੍ 



ਕਰ, ਦਿੱਖਨ ਏਵਸਅਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਸਵੁਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਰ ਪ ਅਖਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਸਭ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਵਜਿੱ ਮਾਂ ਲੇਂਦਾ ਸੀ. 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  1801 ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ 
ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਚਿੱ ਕਬੰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਵਵਸਤ੍ਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਸ਼ਾਰੇ ਵਵਰੋਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੁਚਲਣ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਨੀਤ੍ੀ ਅਪਣਾਈ. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਨ ੰ  
ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮਸ਼ਹੁਰੀ ਇਿੱ ਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਈ. ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਜੈਦਾਂ 
ਵਕ ਮੁਫ਼ਤ੍ ਦਵਾਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਿੱ ਖ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਲਈ ਅਲਗ੍ ਅਦਾਲਤ੍ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
(Singh,1985:48-50). ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤ੍ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸਕ ਲ, ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਵਵਗ੍ਆਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹਸਾਬ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਜਬੁਤ੍ ਬੁਵਨਆਦ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ 
ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਵਦਆਦਾਨ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦ ਅਰਬੀ, ਉਰਦ , ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸੰਸਵਕਰਤ੍ 
ਵੀ ਵਸਖਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ, 
ਵਿੱ ਪੀ (Sheikh,2010). ਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਵਸਿੱ ਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਵਖਆ (Chaudhry,1977:II. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਬਰਤ੍ਾਨਵੀ 
ਉੱਤ੍ਰੀ ਭਾਰਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸੀ. ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੀ 1839 ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਖ਼ਤ੍ 
ਲਈ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਦੋਜਵਹਦ ਭੜਕ ਉਠੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉਨਹ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਭਾਰੀ 
ਲਗ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਬਕਾਏ ਵਸ ਲ਼ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ 
ਲਗ੍ੀ. ਬਰਤ੍ਾਵਨਆ ਨੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਬਰਤ੍ਾਵਨਆ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸ਼ਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਲੜਾਇਆਂ ਲੜੀ ਗ੍ਈਆਂ. 
 

ਨਬਰਨਟਸ਼(ਬਰਤਾਨ ਆ) ਰਾਜ 
 

29 ਮਾਰਚ 1849 ਨ ੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸਿੱਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ 
ਦਰਵਮਆਨ ਇਿੱਕ ਸੰਧੀ ਉਪਰ ਦਸਤ੍ਖਤ੍ ਹੋਏ, ਵਜਸ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਸਟ 
ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਵਕਤ੍, ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਇਿੱ ਕ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਰਬਾਦ, 
ਆਰਵਥਕ ਖਸਤ੍ਾ ਹਾਲ, ਹੋਰ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਰਝਾ ਚੁਕੀ ਸੀ. ਮਕਾਨ, ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ, ਗ੍ਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਦ ਜੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਂ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੇਮਰਿੱ ਮਤ੍ੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਪਰਸਤ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤ੍ੇ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ੍ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨ ੰ  ਪੜੋਸੀ 
ਅਫ਼ਗ੍ਾਨ ਹਮਲੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਰ ਸ ਦੀ ਜ਼ਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤ੍ੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. 

ਵਲਹਾਜ਼ਾ, ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ(ਪਰਮੁਖਾਂ) ਨ ੰ  ਵਰਸ਼ਵਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ 
ਉਪਰ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਪਿੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਦਲ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 



ਹੈ ਵਕ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਗ੍ਰ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਪਰਮੁਖ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਨੇ ਵਸਪਾਹੀ ਵਵਦਰੋਹ ਜਾਂ 1857 ਦੇ ਘਦਰ ਨ ੰ  ਕੁਚਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਦਾਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਬਰਤ੍ਾਵਨਆ ਨੇ 
ਜਾਗ੍ੀਰ ਅਤ੍ੇ ਵਖ਼ਤ੍ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਵਜ਼ਆ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗ੍ੀਰ ਦੇਣ 
ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ 
ਦਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਨਪੁਣਤ੍ਾ ਨਾਲ 
ਵਤੰ੍ਨੋਂ  ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਥੀ ਚੁਣ ਲੀਤ੍ਾ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਸ ਫ਼ੀ ਦਰਗ੍ਾਹਾਂ ਦੇ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਖੀ ਅਤ੍ੇ ਹਸਤ੍ੀਆਂ ਨ ੰ , ਵਸਿੱ ਧੀ ਸਰਪਰਸਤ੍ੀ ਦੇ ਥਲੇ ਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸਥਾਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਦੀ ਭਰਤ੍ੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਹਿੱਇਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 
ਕਿੱ ਮ ਪਿੱ ਕਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉੁਹ ਦਰਜਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਲਈ ਆਖੀਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਰਹਾ (Ali, 1970: 193–
240; Leigh, 1922).  

ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਇਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਰਣਨੀਤ੍ਕ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਸ ਬਾ ਮਿੱ ਵਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਯੁਵਨਵਸਪਲ (ਨਗ੍ਰਪਾਵਲਕਾ) ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਰਦ  ਨ ੰ  
ਤ੍ਾਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ਵਰਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਦੀ ਤ੍ਾਲੀਮੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਦੇ 
ਸਦਿੱ ਵਸਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਢ ੰ ਘੀ ਬਵਹਸ ਹੋਈ. ਇਹ ਵਖਆਲ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦ  ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 
ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਉਰਦ  ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਉੁਿੱਤ੍ਰੀ ਭਾਰਤ੍ ਦੇ ਸਕ ਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਤ੍ੇ ਵਨਚਲੇ 
ਦਰਵਜਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੈਵਸਅਤ੍ ਨਾਲ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਰਦ  ਨ ੰ  
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੈ. ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 
ਭਰਤ੍ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਰਦ  ਵਲਖਣ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣਾ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਸੀ (Chaudhry,1977). 
 

ਉਪਨ ਵੇਸ਼ੀ ਦੌਰ ਨਵੱਚ ਪੰਜਾਬ 
 

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਉਣ ਨਵੇਂ ਹਮਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਰੋਕ 
ਲਗ੍ ਗ੍ਈ ਵਜਹੜੇ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਦਰਵਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ 
ਸੀ ਹੋਰ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਤ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਉਪਰ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ ਹਕ ਮਤ੍ 
ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਵਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 
ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਤ੍ੌਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੱਛਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਲਾਵਨੰਗ੍ 
(ਯੋਜਨਾ) ਅਤ੍ ੇ ਸਰਪਰਸਤ੍ੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਬਹ ਤ੍ ਜਲਦ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ. ਨਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਾਟਰਵਰਕਸ  (ਜਲਘਰ) ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਨੈਿੱਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਵਨਜ਼ਾਮ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਇਆ. ਵਕਉਂਵਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱ ਚ ਘਰੇਲ  ਜੰਗ੍ ਚਲ 
ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱ ਖਨੀ ਸ ਬੇ ਤ੍ੋਂ ਵਬਰਟੇਨ ਨ ੰ  ਕਪਾਹ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਫ਼ਾਇਦਾ 
ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੇ ਵਕਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤ੍ੀ ਕਰਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਵਧ 



ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਵਨਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਨਵੇਂ ਵਸਣਵਾਵਲਆਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (Ali, 1989; Bhatia, 1987: 83–89; Singh, 1966: 
116–18). ਪਰ, ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਇਿੱ ਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈ; ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ 
ਦਾ ਵਨਜੀਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਅਰਥ ਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਦਯੋਵਗ੍ਕ 
ਉਦਮਾਂ ਉਪੁਰ ਬੰਵਦਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਸੀ (Ali, 1989). 

ਨਵੇਂ ਆਰਵਥਕ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉੱਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ, ਚੰਗ੍ੀ 
ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਝੇਲਹ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਵਪਛਲੇ ਵਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੀਤ੍ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰ ਝਾਨ ਨ ੰ  
ਸਹਾਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: ਵਸਿੱ ਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪ ਤ੍ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜੰਗ੍ੀ ਕੌਮ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਸਲਾਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਦਰਅਸਲ, ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ 
ਨੀਤ੍ੀ ਨੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਤ੍ਿੱ ਰਕੀ ਨ ੰ  ਜਬਰਨ ਰੋਵਕਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਦੀ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ 
ਭਰਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਪਿੱਕਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ. 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਿੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ 
ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਪਛਲਗ੍ੁਆ, ਬਣੀ ਉਹ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਰਣਦਾਤ੍ਾ, ਬਵਨਆ, ਜੋ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਤ੍ਕਰੀਬਨ, ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਆਰਵਥਕ ਕਿੱ ਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ ਵਕ 
ਵਪਾਰ, ਵਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਚ ਨ ਅਤ੍ੇ ਆਧੁਵਨਕ ਫਰਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਮਪਵਨਆਂ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਣ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਕਸਾਨੀ ਲੋਕ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਅਤ੍ ੇਚਰਵਾਹੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਹੰੁਦੇ ਸਨ; ਮਗ੍ਰ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  
ਜਾਟ ਵਕਸਾਨ ਬਹ ਸੰਖਅਕ ਸਨ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਿੱ ਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖ ਹੰੁਦੇ ਸਨ; ਮਗ੍ਰ 
ਵਹੰਦ  ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਜੇ ਸਾਹ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ 
ਥਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਉਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ (ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ) 
ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ. ਆਪਣੀ ਉੱਤ੍ਮ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਜੇਂਟ: ਇਨ ਪਰੌਸਪਵਰਟੀ ਐਡਂ ਡੇਟ, 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਲਕੋਮ ਦਾਰਵਲੰਗ੍ ਵਲਖਦੇ ਨੇ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥਲੇ ਦਬੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ (1978:21). ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੁਲਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਇਿੱਕ ਠੇਠ ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਰ ਪ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ 
ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸਾਹ ਕਾਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲਾਲਚੀ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗ੍ੀ 
ਤ੍ਸਵੀਰ ਇਿੱਕ ਵਸਆਸੀ ਪਰਚਾਰ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਹ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਸੀ ਰਵਿੱਈਆ ਬਹੁਤ੍ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਹ ਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਜਸ ਤ੍ਬਕੇ ਨ ੰ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਨ 
ਵਹੰਦ  ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ੍ਾਂ: ਖਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਸੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਫ਼ਾਇਦਾ 



ਹੋਇਆ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਤ੍ਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਆਧੁਵਨਕ ਵਪਾਰ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ. ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਧੁਵਨਕ ਅਰਥ ਵਵਵਸਥਾ ਉਪਰ 
ਇਿੱਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਪਾਰ ਕਰਣ ਦੇ ਉਦਮ, 
ਵਧਆਨਯੋਗ੍ ਸਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (Moon, 
1998:288). ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਅਿੱਗ੍ੇ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ 
1931 ਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਅਿੱ ਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤ੍ੋਂ ਵਜਆਦਾ ਸੀ (Talha 2000:9). ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ੍ ਨਹੀਂ 
ਬਦਲੇ. ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਲਹੋਤ੍ਰਾ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

 

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ 1944 ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਰ ਇਸਲਾਵਮਆ ਕੌਲੇਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 
ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਮ ਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਖ਼ਾਤ੍ਬ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਵਲਮ ਕੌਮ ਦੇ 
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਨ ੰ  ਸੁਣਣ ਲਈ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਤ੍ਰਸਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਵਨਆਂ 
ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰੋਜਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਵਮਸਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕਹਾ: 'ਤੁ੍ਹਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ ਬੈਂਵਕੰਗ੍ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਮੌਜ ਦ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਂਅ ਗ੍ਲਤ੍ ਹੈ! ਦਰਅਸਲ 
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਹੰਦ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈ. ਤੁ੍ਹਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਚਲੇਗ੍ਾ ਵਕ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਾਵਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਤ੍ਕਦੀਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗ੍ੀ (2004:58).   
 

ਿਜ਼ਹਬੀ ਪੁ ਰ-ਉੱਥਾ  
 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਨਰਪਿੱਖਤ੍ਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ੍ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਵਖਆ, ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਇਸਾਈ ਵਗ੍ਰਜੇਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  
ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨ ੰ  ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਸ਼ਮਾਜ ਦੇ 
ਗ੍ਰੀਬ ਦਰਜੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਦਵਲਤ੍ ਸਨ, ਮਗ੍ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਮ ਖ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ 
ਇਸਾਈ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖੰਚੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਸਦਿੱ ਵਸਆਂ ਨੇ ਇਸਾਈ ਮਜਹਬ ਕਬ ਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱਖ, ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਾਜਕ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰ ਇਿੱਕ ਨੇ 
ਅੰਤ੍ਰ-ਵਧਆਨ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ, ਇਸਲਾਮ, ਬੁਧ ਧਰਮ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਇਿੱਕ 
ਆਦਰਸ਼ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਗ੍ਰ ਕ ਹੋਏ (Bhatia,1987: 114–20; Farquhar, 1967). ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਾਈ ਪਾਦਵਰਆਂ ਦੇ ਆਕਰਾਮਕ ਪਰਚਾਰ, ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਇਸਲਾਮ ਤ੍ੇ 
ਧਰਮ ਤ੍ਬਦੀਲੀ, ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗ੍ਏ. 



1881 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 1941 ਤ੍ਿੱ ਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵਨਸਬਤ੍, 
ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਹੋਰ ਇਸਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੋਆ ਵਨਸਬਤ੍, ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ 
ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ. ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਆਵਰਆ ਸਮਾਜ 
(ਆਵਰਆਨ-ਵੈਵਦਕ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਆਂਦੋਲਨ ਵਜਸ ਦੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਅਮਲ 
ਕਰਣ ਵਾਸਤ੍ੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਹੰਦ  ਵਬਲਕੁਲ ਵਤ੍ਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ. ਇਸ ਆਂਦੋਲਨ ਨੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰ ਥਾਂ, 
ਪੌਰਾਵਣਕ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਗ੍ਾਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ ਤ੍ੋਂ ਮ ਰਤ੍ੀ-ਪ ਜਾ ਅਤ੍ੇ 
ਜਾਤ੍-ਪਾਤ੍ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ (Jones, 1989a), ਹੋਰ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਤੰ੍ਨ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉੱਚੀ 
ਜਾਵਤ੍ਆਂ (ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਨਮੇ) ਵਵਿੱ ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਮਨਹ ਾਂਇਆਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ 
ਇਸਾਈ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਫਰ ਵਹੰਦ  ਧਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ (Bhatia,1987: 114–
20; Farquhar, 1967). 

ਵਹੰਦ  ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਦਰਜੇ ਤ੍ੋਂ ਆਵਰਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮਰਥਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੇ ਮਗ੍ਰ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਕਈ ਦੇਵਵਆਂ ਅਤ੍ੇ ਦੇਵਤ੍ਾ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਅਨੋਖੇ ਵਖਆਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਵਹੰਦ  
ਧਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਸ਼ ਧੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜਾਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ 
ਹੋਇਆ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ੍ਬਵਲਘ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਬਰਾਹਮੋ ਸਮਾਜ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵਹੰਦ  
ਸ ਧਾਰੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਸੀ ਜੋ ਬੰਗ੍ਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਰ ਵਜਸ ਨੇ ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਰੈਸ਼ਨਵਲਜਮ (ਯੁਕਤ੍ੀਵਾਦ) ਦੇ 
ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਢਲਣ ਉਪਰ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦ ਉੱਚੇ ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਬਹਤ੍ਰ ਵਰਗ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜਹਬ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਕਰਾਈ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਯਾਲ ਵਸੰਘ ਕੌਲੇਜ ਐਡਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 

ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਜਦ ਵਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਈਦ ਅਵਹਮਦ ਖਾਨ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ਕਬਾਲ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੌਲਕ ਤ੍ਬਕੇ ਵਹਿੱਂਾਬੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱਚੇ 
ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਈਦ ਅਵਹਮਦ ਸਹੀਦ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਮੁਜਾਹਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚਾ (Ahmed, 1999: 218–222). ਅਹਮਵਦਆ ਵਫ਼ਰਕਾ, ਵਜਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਕਾਵਦਆਂ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਖੀ ਗ੍ਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ. ਇਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਖ਼ਆਲ ਦੀ 
ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਮਰਜ਼ਾ 
ਘੁਲਾਮ ਅਵਹਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਇਿੱਕ ਤ੍ੇਜ ਸੁਿੱ ਨੀ ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਜੋ ਦੋਨੋ ਇਸਾਈ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਲਾਕ ਅਸ ਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, 
ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਿੱਕ ਪੈਗੰ੍ਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ 
ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੁ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਮੁਿੱ ਖ ਸੁਿੱ ਨੀ ਅਸ ਲਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 
(Ibid: 233–234). ਦੋਨੋ ਸਮ ਹਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਪਾਖੰਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 



ਅਹਮਵਦਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਰਦਮ ਸ਼ ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮ 
ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਪੰਥ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤ੍ੇ ਵਸੰਘ ਸਭਾ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਈ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਵੀ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੈ ਵਕ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਝਗ੍ੜਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕੁਿੱ ਝ ਆਵਰਆ ਸਮਾਜੀ ਪਰਮ ਖਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਪੰਥ ਵਕਹਾ. ਵਸਖਾਂ ਨੇ 
ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ  ਨਹੀਂ ਨੇ. ਇਸ ਦੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਭਿੱਨ-ਮਿੱਤ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਪੰਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ 
ਆਏ (Bhatia, 1987: 121–202). ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਆਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ: 'ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ 
ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ?' 

 

ਤਕਸੀਿ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ ਿੋਏ ਕੌਿੀ ਝਗੜੇ 
 

ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਫਰਕ  ਤ੍ਣਾਅ, ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਸ ਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਹੋਇਆਂ. ਇਿੱ ਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਰੰਗ੍ੀਲਾ ਰਸ ਲ ਨਾਮਕ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ 1926 ਵਵਿੱ ਚ ਛਪਾਈ. ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 
ਪੈਗੰ੍ਬਰ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਵਅੰਗ੍ ਸੀ. 6 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਨ, ਇਲਮ 
ਦੀਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨ ੰ  ਚਾਕ  ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (Malhotra, 2004: 4). ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ 
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਲਹੋਤ੍ਰਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕ, ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ , ਪੰਡਤ੍ ਚਾਮੁਪਤ੍ੀ ਸੀ, 
ਵਜਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ 1920 ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਖੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਰਸ਼ਨ ਭਗ੍ਵਾਨ ਅਤ੍ੇ 
ਆਵਰਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ, ਦੀ ਤ੍ੌਹੀਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਲਵਖਆ 
ਸੀ. ਮਲਹੋਤ੍ਰਾ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਉਠੇ (Ibid:2).  

ਰਾਜਪਾਲ ਨ ੰ  18 ਜਨਵਰੀ 1927 ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਸ਼ਮਨੀ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ 
1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗ੍ਈ. ਲੇਵਕਨ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਿੱ ਸਲੀ ਨਹੀਂ ਵਮਿੱਲੀ. 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਨ, ਇਲਮ ਦੀਨ, ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨਾਲ 
ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨ ੰ  ਚਾਕ  ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜਨਾਜੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ 
ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. 

ਜਦ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, ਇਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਵਾਤ੍ੀ ਬਚਾਉ ਦਲੀਲ ਵਮਆਂ ਫ਼ਾਰ ਖ ਹ ਿੱ ਸੇਨ ਨੇ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਸੈਸਨਸ ਅਦਾਲਤ੍ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀਨ ਨ ੰ  ਮੌਤ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ. ਅਿੱਲ਼ਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ 
ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਲਮ ਦੀਨ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੌਵਸ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਬੰਬਈ ਤ੍ੋਂ ਆਉਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਲਮ ਦੀਨ ਲਈ ਪੇਸ 
ਹੋਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਵਜਨਾਹ ਮਿੱਨ ਗ੍ਏ. ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਵਕ ਇਲਮ ਦੀਨ ਇਿੱਕ ਜ਼ਾਵਹਲ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜ ੋ
ਪੈਗੰ੍ਬਰ ਮੁਹਮਦ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਨਾਲ ਭੜਕ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  



ਸ ਲੀ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਜੋ ਇਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨ ੰ  ਸੈਸਨਸ 
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਇਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਰਵਹਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਮਗ੍ਰ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਲਮ ਦੀਨ ਨ ੰ  31 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1929 ਦੇ ਵਦਨ, ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਜੇਲਹ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ ਲੀ ਤ੍ੇ ਲਟਕਾਉਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਲੋਕ ਭੜਕਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ 
ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੈ. 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਜਲ ਸ ਅਤ੍ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ 
ਹਸਵਤ੍ਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ 
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਵਵਗ੍ੜੇਗ੍ੀ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਮੰਜ ਰ 
ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਇਲਮ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਨ ੰ  ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦ ਆ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣ 
ਲਈ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਮਗ੍ਰ ਇਕਬਾਲ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟ ਗ੍ਏ, ਵਕ ਉਹੁ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਨਹਗ੍ਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਕਿੱ ਮ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰੇ. ਉਸ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਭਾਵਸ਼ਆ 
ਵਵਡਆਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ -ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਸਨ (Nagina, 1988). 
 

ਸ਼ਿੀਦਗੰਜ ਿਸਜਦ/ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦਾ ਝਗੜਾ 
 

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਰੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ-ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸਜਦ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ ਉਪਰ 
ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਇਹ ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਇਆ. ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਇਹ ਵਵਵਾਦ 
ਜੋਰ ਪਕੜ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਵਮਆਂ ਮੁਸਤ੍ਫਾ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਦਾ 
ਜੀਉਂਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਕਰਦਾਰ ਤ੍ੋਂ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. 
 

ਨਿਆਂ ਿੁਸਤਫ਼ਾ ਕਿਾਲ ਪਾਸ਼ਾ 
 

'ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 1928 ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਰਾਇਨ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ. ਮੈਨ ੰ  ਮੁਸਤ੍ਫਾ 
ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਮਗ੍ਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਂਦੇ ਸੀ (ਮਹਾਨ ਤ੍ੁਰਕੀ 
ਲੀਡਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਵਿੱ ਚ). ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਵਮਆਂ ਨੁਰੁਦੀਨ ਕਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਇੰਸਾਨ ਸਨ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਡਾ 
ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਜੋ ਕਡ ਲਵਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਲਵਹੰਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਕੋੜੇ ਅਤ੍ੇ ਪੇਚੀਦੇ 
ਝਗ੍ੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਵਿੱ ਚੋਲੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਚੁਣ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਹਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿੱ ਸਦੇ ਅਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜਦੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਮੁਨਾਸਬ ਅਤ੍ੇ ਮੰਨਣਯੋਗ੍ ਸਮਝ 
ਲੇਂਦੀ; ਅਤ੍ੇ "ਕਾਡਾ" ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਮਆਂ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਦੀਨ, ਕੈਨਟਨਮੇਂਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 



ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਫ਼ਤ੍ਵੇ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਲਈ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਹਰਾਮ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-
ਇਸਲਾਮੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਵਗ੍ਅੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਈ 
ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੈਰਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਭਸਤ੍ੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ 
ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਤ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗ੍ਈ, 
ਮਗ੍ਰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਾਗ੍ਲ ਵਰਗ੍ਾ ਵਵਵਹਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਨ ਲਈ. 
ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਦਮਾਗ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  
ਵਰਹਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਮਸ਼ਹੁਰ ਅਹਰਾਰ ਆਗ੍  ਸ਼ੋਰੀਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਲੇਖ 
ਵਲਵਖਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. 

‘ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਮਸਜਦ ਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਕਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਵਰਨਰ, ਏਮਰਸਨ, 
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ 
(ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ) ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਦ ਵਵਿੱ ਚ ਡਾਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ 1937 ਦੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਮਜਵਲਸ-ਏ-ਅਹਰਾਰ ਜੋ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਨ ਮਾਇਂਦਗ੍ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤ੍ੇ ਅਵਹਮਦ ਸਈਦ ਵਕਰਮਾਨੀ ਦੇ 
ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਵਮਿੱਲ ਕੇ ਮਿੱਜਵਲਸ-ਏ-ਇਿੱ ਵਤ੍ਹਾਦ-ਏ-ਵਮਿੱਲਤ੍ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ੀ.' 

1935 ਤ੍,ੇ ਕਿੱਟੜ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਮਸਜਦ/ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦਾ ਝਗ੍ੜਾ ਇਿੱ ਕ 
ਖੁਨੀ ਫ਼ਸਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੀ ਜੜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ 
ਮਿੱਨਵਦਆਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਵਹਆਂ ਸੀ. ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ 
ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਉਪਰ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮੌਜ ਦ ਵਰਹਾ. ਇਸ ਦੀ ਗ੍ ੰ ਜ 1936 ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸ ਣਾਈ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਕਈ ਵਹੰਦ , ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਖਲਬਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੇਕਸ ਰ ਲੋਕ 
ਛੁਰੇਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਪਰੋਫੇਸਰ ਚਮਨਲਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਵਸ਼ੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨ ੰ  4 
ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਵਗ੍ਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ: 

'ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਨੇ, ਜੋ ਬਰੈਨਡਰੇਥ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਜਦ 
ਵਕ ਹਲ ਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ. ਉਸ ਨ ੰ  ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਕ  ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੁਸਲਮਾਲ, ਉਣ ਵਦਨੀ ਬੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਮਜ਼ਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਲਾਹੌਰ 
ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਰੀਆਂ ਵਧ ਗ੍ਈਆਂ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਸਲ ਕ ਦਾ ਕੀ ਨਤ੍ੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ.' ਡਾ.ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ 
ਅਮਨ ਵਾਸਤ੍ੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਉਕਸਾਇਆ. 



ਗ੍ਵਰਨਰ ਏਮਰਸਨ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1936 ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ: 
 
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੇਂਬਲੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬ, ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਵਜ਼ੰਦਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਧੀ 
ਵਜਹਾ ਨੇ. ਇਵਤ੍ਹਾਦ-ਏ-ਵਮਿੱ ਲ਼ਤ੍ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ੍, ਹੁਣ, ਵਜਿੱ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਜੁਲਾਈ 1935 
ਵਵਿੱ ਚ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ..ਇਸ ਸੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਸੇਂਬਲੀ ਲਈ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 
ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤੇ੍ ਨੇ. ਆਮ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਜਿੱ ਤ੍ਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 
ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭਿੱ ਵਵਖ 
ਵਬਹਤ੍ਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ੍ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਲਗ੍ੇ ਹੋਏ 
ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ (Carter, 2004: 58). 
 

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਨੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ 
ਮਲਕੀਅਤ੍ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਵਖਆ, ਮਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ-ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ, 
ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਝਗ੍ੜੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਇਣ ਵਜਹਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਜਦ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਹ ਦ ਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ੀ. 
ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ-ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ-ਵਹੰਦ  ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾ ਟਕਰਾਅ 1926 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
1929 ਵਵਿੱ ਚ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਰਕ  ਟਾਕਰਾ 1940 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ. ਜਲੰਧਰ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤ੍ਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਕੌਮੀ ਝਗ੍ੜੇ 
ਵਕਤ੍-ਬੇਵਕਤ੍ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ, ਜਲਦ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤ੍ੇ ਆਗ੍ ਆਂ 
ਹੋਰ ਵਿੱ ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਾਬ  ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਪਰਉਪਕਾਰੀ (ਿਿਦਰਦਾ ਾ) ਕੱਿ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਗ੍ੁੰ ਝਲਤ੍ਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਸ ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਸਾਰੀ 
ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿੱ ਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ. ਇਹ ਕਿੱ ਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਆਗ੍  ਸਨ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤ੍ਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ੍ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਅਤ੍ੇ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਡੰਗ੍ਰਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰ ਡ ਬਣਵਾਏ. ਵਸਰਫ਼ ਲਾਹੌਰ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤ੍ਾਲ, ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤ੍ਾਲ, ਗ੍ੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੋਆਲਮੰਡੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਡਾ.ਖੇਰਾ ਵਡਸਪੇਂਸਰੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਨੇ. ਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਕੌਲੇਜ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਹਮੋ 
ਬਣ ਵਗ੍ਆ) ਮਾਰਫ਼ਤ੍ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੰਗ੍ਰ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸਾਈ ਵਮਸਨ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਰਿੱਕੀਪਸੰਦ 
ਸਨ, ਜੋ ਉਮਦਾ ਸਕ ਲ ਅਤ੍ੇ ਕੌਲੇਜ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਸੰਖੇਪ ਵਵਿੱ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਵਸ਼ੰਵਦਆਂ ਵਵਚ, 
ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. 



ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਨਾਂਅ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਆਧ ਵਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਵੈਗ੍ਾ ਉਹ ਹੈ: ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ. ਮੈਂ ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਦੀ ਪੜ-ਪੋਤ੍ੀ, ਬੈਰੋਨੇਸ 
ਸ਼ਰੀਲਾ ਫਿੱ ਲਾਥਰ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ ਦੇ ਅਿੱ ਪਰ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਕਨਸਰਵੈਵਟਵ ਸਦਿੱ ਸ, ਹਾਉਸ ਔਫ ਲੌਰਡਸ, 
ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੇਡਨਹੇਡ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ, ਲੰਡਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਵਥਤ੍ ਘਰ ਤ੍ੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨ ੰ  
ਵਮਵਲਆ.  
 

ਰੋ ੇਸ ਸ਼ਰੀਲਾ ਫਲੇਥਰ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 13 ਫਰਵਰੀ 1934 ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਕਹਾਣੀ, ਗ੍ ੜਹੇ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਢ ੰ ਘੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ੍, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਣ 
ਵਦਨੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ੍ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਪਿੱੜਹੇ-ਵਲਿੱ ਖੇ ਹੋਰ ਰਈਸ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਗ੍ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕਮੁਿੱਠਤ੍ਾ 
ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪਾਉ ਪੁਲ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਨਜਦੀਕ ਸੀ. ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਕਈ ਉਤ੍ਪਾਦੀ ਇਿੱ ਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਸੀ - ਇਿੱ ਕ ਬਰਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਿੱਕ ਕਟਲਰੀ ਦੀ 
ਫੈਕਟਰੀ, ਇਿੱਕ ਬੇਕਰੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ. ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਅਤ੍ੇ ਮਜਦ ਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਰਿੱਕੀਪਸੰਦ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚਲਵਦਆਂ, ਮਜਦ ਰਾਂ ਵਾਸਤ੍ੇ ਕਤ੍ਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਥੋੜੇ ਵਬਹਤ੍ਰ ਵਮਆਰੀ ਘਰ ਬਣਾਇਅੇ ਵਗ੍ਅੇ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ 
ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਛੋਟੀ ਵਸੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ 
ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  
ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਖ ਵਸ਼ਆ ਪਰਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ੍ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਮਾਮਬਾੜਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਕਿੱ ਟੜ ਵਹੰਦ  
ਸੀ, ਵਕਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਂ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਹਾਵਕਮ ਦੇ ਘਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ. ਅਜ਼ਹਰ ਅਲੀ 
ਹਾਵਕਮ ਜੋ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ. 

'ਮੈਂ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ 1992 ਵਵਿੱ ਚ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ 1996 ਹੋਰ 1998 ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਈ. ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ 
ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਮੌਜ ਦ ਸਨ; ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਭਾਰਤ੍ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ ਭੜਿੱ ਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਇਥੇ ਇੰਗ੍ਲੈਂਡ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਕਈ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਦੋਸਤ੍ ਨੇ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਨੇ ਵਕ ਮੈਂ ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਦੀ ਵਸਿੱ ਧੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ.' 

ਲੇਡੀ ਫਲੇਥਰ ਨੇ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ ਜਦ ਦੰਗ੍ੇ ਵਧ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  
ਮਈ 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡਣਾ ਪਇਆ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 1962 ਵਵਿੱ ਚ 
ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਇਨਫਲੇਮਡ ਅਪੇਂਡੀਸਾਇਵਟਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਅਪੇਨਡੀਕਸ ਹਟਾਉਣ 
ਦਾ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ. ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਲ-ਹਜ ਵਮਆਂ 



ਇਲਮ ਦੀਨ ਸਮੇਤ੍ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਿੱਕ 100 ਵਬਸਤ੍ਰ ਵਾਲਾ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨ ੰ  ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

ਇਿੱਕ ਲੇਖ ਵਜਸ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ 'ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਸਨ ਐਫ ਦ ਪੰਜਾਬ' ਸੀ, ਸਲਮਾ ਮਹਮੁਦ ਨੇ ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ 
ਰਾਮ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਖੁਦਗ੍ਰਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ੍ ਵਮਹਨਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, 
ਖ ਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਅਤ੍ੇ ਖ ਬ ਦਾਨ-ਪੁਨ ਕੀਤ੍ਾ. ਉੁਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਲਮੀ ਯੋਗ੍-ਦਾਨ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤ੍ੇ 
ਲੇਡੀ ਮੈਕਲੇਗ੍ਨ ਸਕ ਲ ਫੌਰ ਗ੍ਰਲਸ, ਵਜਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਵਾਸਤ੍ੇ ਖੁਲਹਾ ਸੀ. ਦੀ 
ਹੇਲੀ ਕੌਲੇਜ ਔਫ ਕੌਮਰਸ ਬਣਾਉਣ  ਵਾਸਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲਿੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਕੌਲੇਜ 
ਵਾਸਤ੍ੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਦਾਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਇਮਾਰਤ੍ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕੌਲੇਜ, ਵਸਵਵਲ ਲਾਈਨਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਸਲਮਾ ਮਹਮੁਦ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਪਰ ਸ਼ਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿੱ ਮਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ੍ ਵਕਰਪਾਲ  ਕਿੱ ਮ ਸ਼ਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਫਰੀ ਹਸਪਤ੍ਾਲ 
ਸੀ, ਵਜਸ ਨੰੁ ਕਵੀਨਸ ਰੋਡ ਅਤੇ੍ ਲਾਰੇਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ੰ  1921 ਤੇ੍ ਖਰੀਦਣ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਉੁਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁ.131,500 ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਇਮਾਰਤ੍ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਜੋ 
ਜ਼ਰ ਰਤ੍ਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ੍, ਜੋ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਾਤ੍ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਲੀ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ. 1923 ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ 
ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਨ ੰ  ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਟਰਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਵਖੇ ਵਸਰਫ਼ 
ਮੇਯੋ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਦੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਿੱਕ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋ ਬਿੱ ਚੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਦਿੱ ਲ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ (The Friday Times, 2–10 April 
2010). 

 

ਨਤੱ  ਿਜਹਬੀ ਕੌਿਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਿਾਜਕ ਨਰਸ਼ਤੇ  
 

ਸਥਾਨਕ ਅਤ੍ੇ ਵਨਿੱਜੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਤੰ੍ਨੋ ਮਜਹਬੀ ਕੌਮਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਰਿੱਲ-ਵਮਿੱਲ ਕੇ ਰੋਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕਰਵਦਆਂ ਸੀ. ਵਪੰਡਾ ਦੀ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਮਹਨਤ੍ ਮਜਦ ਰੀ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਆਸਰੇ ਸੀ, ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਾਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਵਆਹ ਹੋਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਨ ੰ  ਖਾ ਲੇਂਦੇ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਬਗ੍ੈਰ 
ਪਿੱ ਵਕਆ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਮਹਿੱ ਵਲਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ੍ੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਾਫ਼ੀ 
ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਡ-ਵਿੱਡੇਰੇ ਅਤ੍ੇ ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਮਲ 
ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਪੰਡ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ੍ਾਂ 
ਇਿੱ ਕਠਾ ਰਵਹੰਦੀ ਸਨ. ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਵਸਿੱਖ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. 

ਪਰ, ਇਿੱਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮ ਸਿੱਚੀ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ 
ਇਰਦ-ਵਗ੍ਰਦ ਘੁਮਦੀ ਸੀ. ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਵਰਗ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਅਤ੍ੇ ਮਨਹੁਸ ਰ ਹ ਦਾ ਡਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੁਰ 



ਤ੍ਿੱਕ ਪਸਵਰਅੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਵਪੰਡ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤ੍ੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, 
ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ ਮਹਾਤ੍ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਇਿੱਕ ਗ੍ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ 
ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਬੜੀ ਸਹਜਤ੍ਾ ਨਾਲ ਚਲੇ 
ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤ੍ੇ, ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਧ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪੰਵਡਤ੍ਾਂ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਸਮਵਸਆ ਦਾ ਹਲ ਜਾਂ ਵਕਸੇ 
ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਿੱਲਾਜ ਲਈ, ਰ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਜਾਦ ਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤ੍ੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ 
ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਬਾਬਾ ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਸਵਤ੍ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਅਮਰੀਕ ਚੰਦ ਅਹਲੁਵਾਵਲਆ ਤ੍ੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ 
ਸੁਣੀ: 

'ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦ ਰ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੋਂ ਸਰਵਹੰਦ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1925 
ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਕੇ ਵਹੰਦ  ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੋਵਚਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੇ, ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਕਾਨ ਤ੍ੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ੍ ਸਾਖੀ ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ 
ਮੈ ਬਚਪਨ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਇਿੱ ਕ 
ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਪਰੇਮ, ਵਪਆਰ ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨ  ਬਗ੍ੈਰ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਖਾਣਾ, ਮੀਟ ਸਮੇਤ੍, ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਵਣਆ ਖਾਣਾ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਵਝਜਕ ਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਾਇਤ੍ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਕੀਤ੍ੇ, ਬਕਰੇ ਹੋਰ ਭੇੜਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਪਵਟਆਲੇ 
ਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀ ਉੁਨਾ ਤ੍ੋਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਮਾਸ ਖਰੀਦਣੇ ਹਾਂ.'  

ਸਰ ਡੇਨਜ਼ੀਲ ਇਿੱਬੇਟਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਸਟਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਇਿੱਕ ਗ੍ੋਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਹੋਈ ਹੈ. 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਹੰਦ  ਬਰਾਹਮਣ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਹੋਈ ਹੈ. 
ਪਰ, ਹਾਲਾਤ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ 
ਤ੍ਬਕਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੀਗ੍ਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸ਼ਲਪਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, 
ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਵਵਸਥਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਚਿੱ ਕੇ ਦੀ ਵਕਿੱ ਲ ਦਾ ਕਿੱ ਮ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉੁਹ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਵੀ ਸਨ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਭਾਵ 
ਨਾਲ ਵਪੰਡ ਥਾਂ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤ੍ੀ ਦੀ 
ਦਲਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦ ਸੀ. 
 

ਤਕਸੀਿ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦਾਂ  
 

ਸਾਬਕਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾਦਾ ਆਵਮਰ ਹੈਦਰ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ  ਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪੋਟੋਹਰ 
ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਸਾਹ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਸਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਵਕਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਿੱ ਟੜ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ; ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 



ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਜਿੱ ਮਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਨਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਤ੍ੇਲੇ ਬਾਪ 
ਦੇ ਵਵਵਹਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਭਿੱਜ ਵਗ੍ਆ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਪਆਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹਮਵਦਲੀ ਵਰਤ੍ਾਅ ਕੀਤ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਦਾਦਾ ਆਵਮਰ ਨ ੰ  ਅਲਗ੍ ਭਾਂਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਾ ਮਨਹ ਾਂ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਉਹ ਇਸ ਸਲ ਕ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਨ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਫ਼ਰਕ ਕਢਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜੁਗ੍ਤ੍ (Gardezi,1989: 22–33). 

ਪਰਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ(1988:73), ਜੋ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਨੇ, ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 
ਵਕ ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤ੍ਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਹ ੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਲੋਕ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਉੁਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਕਿੱ ਠੇ 
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ-ਅਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸੋਚ ਉਪਰ ਬਵਣਆ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱ ਡੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਵਾਲੇਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗ੍  ਕਰਦੇ ਸੀ. 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ਿੱ ਕ, 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਬਰਾਹਮਣ ਅਤ੍ੇ ਖਤ੍ਰੀ ਵੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਿੱਕ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵਵਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਵਪਾਰੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਅਰੋੜੇ ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਪੰਡ ਅਤ੍ੇ ਇਲਾਕੇ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਹ ੰ ਦੇ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਵਮਲੇ-ਜੁਲੇ ਵਪੰਡ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ  ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਹੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟੀ 
ਜਾਤ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਮ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਣ ਕੁਿੱ ਝ ਪੁਸ਼ਤ੍ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤ੍ਾਂ ਉਪਰ 
ਜਜਮਾਨੀ ਤ੍ਰੀਕਾ ਲਾਗ੍  ਹੰੁਦਾ ਸੀ (Ibid: 76). 

ਸਮੁਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਮੇਲ-ਵਮਲਾਪ ਵਵਆਪਕ ਸਨ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ 20 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ 
ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਜਾਤ੍ੀ ਉਮਰਾ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ 
ਪਰਵਾਰ ਇਕਿੱਲਾ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਉਹ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ: 

 

ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਸਿੱ ਚੇ ਅਤੇ੍ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ; ਵਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ੍,  ਮੌਤ੍ ਤੇ੍ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਸਮਾਜਕ ਕਿੱ ਮਾਂ 
ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹ ੰ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ਾ ਵਰਤ੍ਾਅ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਘਰ 
ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਉਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਜੈਦਾਂ ਉਹ ਵਪੰਡ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ (Warraich,2008:29). 
 

ਮਸ਼ਹੁਰ ਭਾਰਤ੍ੀ ਵਫਲਮ ਵਨਰਮਾਤ੍ਾ ਉ.ਪੀ.ਦਿੱ ਤ੍ਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਲਚਸਪ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ 
ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉੱਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਕਵਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫ਼ਰਕ  ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਮਾਣਜੋਗ੍ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਕਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਾਵਕਆ, ਇਸ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 
 



ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ; ਉਹ ਆਪੇ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. 1930 ਦੇ 
ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਕਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਬਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍, ਰਾਮਸਰਨ ਦਾਸ ਨਾਂਅ 
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਅਵਧਆਪਕ, ਦੀ ਵਵਆਹ ਲਾਇਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ. ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਪਤ੍ੀ ਦੀ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ੍ਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਪਆਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਪ ਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੇ, 
ਉਸ ਬੇਟੀ ਨ ੰ  ਮਾਯ ਸ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ੍, ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਰਾਮਸਰਨ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਮ ਲੀ ਤ੍ਨਖ਼ਵਾਹ ਨਾਲ, 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ੍ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਦਾਜ ਵਕਥੋਂ 
ਆਉਂਦਾ? 

ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਯਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਹਰਬੰਸ ਵਸੰਘ ਸੀਸਤ੍ਾਨੀ, ਮਾਸਟਰ ਵਗ੍ਆਨਚੰਦ, ਵਤ੍ਰਲੋਕੀਨਾਥ ਏਡਵੋਕੇਟ, ਬਿੱਰਹਿੱਨ ਦੀਨ ਖੋਜਾ, ਅਮੀਨ 
ਕੁਰੇਸ਼ੀ (ਵਜਸ ਦੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਮੀਟ ਦੀ ਇਕਿੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ), ਕਾਜ਼ੀ ਉਮਰ ਅਤੇ੍ ਮਾਸਟਰ ਬੁਧਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸਨ, ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਸ ਤ੍ਜਵੀਜ਼ ਉਪਰ ਮੁਹਰ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ 
ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ੍ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਗ੍ਾ, ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ 
ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ੍ ਚੰਗ੍ੀ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੈ (ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤੁ੍ਲਨਾ ਤ੍ੋਂ ਬਚਨਾ ਅਤੇ੍ ਇਂਵਤ੍ਆਜ਼ ਨ ੰ  ਢਿੱ ਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਸੀ). ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗ੍ੈਰਫ਼ਰਮਾਨੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਬਰਾਦਰੀ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਸਮਾਹ, ਜੋ 
ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਵਵਚਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਡੁਵਬਆ ਇਿੱਕ ਰ ੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਤ੍ਿੱਰਕੀਪਸੰਦ ਸਮਾਜ ਸੀ 
(Dutta, 2000: 4). 

 

ਰਾਉ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ, ਪੰਜਾਬ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੇਕਟਰ ਜੈਨਰਲ, ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਰੋਹਤ੍ਕ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਲਚਸਪ 
ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ (ਕਲਾਨੌਰ) ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਦਾ ਗ੍ਿੱ ੜਹ ਸੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਕੜੇ ਰਾਜਪ ਤ੍ ਸਨ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਖਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਹ  ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗ੍ੀ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਆਹ ਦੇ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਦੀ 
ਰਜਾਮੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੜਤ੍ਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਂਦੇ ਸੀ (ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖ ਨ ਨਾਲ ਮਾਕ ਲ ਖ ਨ ਦਾ 
ਮੇਲ ਹੋਵੇ…ਕਲਾਨੌਰ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ 10000 ਸੀ. ਅਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਰਾਜਪ ਤ੍ ਸਨ. ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਵਪਾਰੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿੱਲਕਤੇ੍ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਦ ਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਚ ਕੇ ਸੀ. ਉਹ 1 ਜਾਂ 1.25 
ਰੁਪਅੇ ਸਾਲਾਨਾ, ਇਿੱਕ ਮਾਮ ਲੀ ਵਕਰਾਇਆ, ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਇਨ ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਵਆਹ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ (ਦ ਲਹੇ) ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਘੋੜੀ ਉਪਰ ਵਬਠਾ ਕੇ, ਰਾਜਪ ਤ੍ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸਤ੍ਕਾਰ ਲਈ ਲੈ 
ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਮਠਾਇਆਂ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਤੋ੍ਹਫੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਰਵਾਜ਼ ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ ਵਬਣਾ, 
ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਵਕਤ੍ ਹੀ ਕੋਈ ਵਹੰਦ  ਸਾਡੀ ਗ੍ਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਘੋੜੀ ਚੜ 
ਸਕਦਾ ਸੀ. ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ੍, ਗੈ੍ਰ-ਰਾਜਪ ਤ੍ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤੇ੍ ਘੋੜੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਸੀ. 

ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖ ਨੀ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਿੱ ਕ ਸੀ. ਪੰਚਾਵਅਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ 
ਮੁਸਲਮਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਣ ਦੀ ਮੁਵਹਮ ਚਲਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਮੁਸਲਮਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਰਾਜਪ ਤ੍ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੈਰ-ਰਾਜਪ ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਸੀ. ਰਾਜਪੁਤ੍ 



(ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਮੁਸਲਮਾਲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ; ਹੋਰ ਉਹ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੀ……ਮਗ੍ਰ ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਤੇ੍ਜ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਵਹੰਦ -ਮੁਸਲਮਾਲ 
ਤ੍ਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਮੁੰ ਡੇਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਤ੍ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਿੱ ਡ-ਵਿੱ ਡੇਰੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ. ਇਿੱ ਕ ਪੰਚਾਵਅਤ੍ ਬੁਲਾਈ ਗ੍ਈ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਮੁਸਲਮਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਬੈਠੇ. 
ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪ ਤ੍ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਮਸੀਤ੍ ਦੀ ਮੁਰਮਤ੍ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਵਫਰ ਵਾਪਸ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪ ਤ੍ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤੋ੍ਰ ਤੇ੍ ਵਕਹਾ:  

'ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮਾਤ੍ਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ. ਇਿੱ ਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਅਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਰਸਵਤ੍ਆਂ ਤੇ੍ ਚਲੇ ਗ੍ਏ 
(ਮਤ੍ਲਬ: ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ  ਬਣੇ ਰਹੇ). ਹੁਣ ਵਫਰ ਇਿੱ ਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. 
ਵਕਉਂ ਨਾ ਅਸੀ ਵਫਰ ਇਿੱ ਕ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਤ੍ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖ ਣ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਵਕਸੇ ਦ ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਕਉਂ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਲਵਤ੍ਜਾ ਬਹੁਤ੍ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ….. ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਜੁਰਗ੍ਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ੍ਗ੍ੀਰ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਮਗ੍ਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਅਦਬ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੇ ਵਕਹਾ, 'ਭਰਾਵੋਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁ੍ਹਾਡੇ ਸਿੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗ੍ੇ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗ੍ੇ. ਮੇਰਾ ਮਰਹ ਮ ਭਰਾ ਉਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ 
ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, 'ਤ੍ ਸੀ ਸਭ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ 'ਨਹੀਂ'. 
ਤ੍ਦ ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ, 'ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਵਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ?'. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਵਅਤ੍ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਦੋਨਾ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਹੁਤ੍ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਾਂਗ੍ੇ ਨਾ 
ਤ੍ ਹਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਉੱਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹਾਂ.' (Rashid, 2010: 15–19). 

 

ਚੌਧਰੀ ਿੁਿੱਿਦ ਬਸ਼ੀਰ 
 

'ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਈਸ਼ ਵਪੰਡ ਮਿੱਖਨਪੁਰ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ੇ 1932 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ. ਸਾਡਾ 
ਵਪੰਡ ਅਿੱ ਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਧਾ ਵਹੰਦ  ਸੀ. ਸਾਡਾ ਅਰਾਇਨ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਜਰ ਵੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਬਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਖਤ੍ਰੀ ਸਨ. ਅਸੀ ਇਿੱ ਕ 
ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕਦੀ ਕੋਈ ਝਗ੍ੜਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਸਿੱਚਾ ਵਪਆਰ 
ਅਤ੍ੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਪੜੋਸੀ ਪੰਵਡਤ੍ ਬੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਯਾਦ ਹੈ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਸਾਹ ਕਾਰ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਉਸ ਦਾ ਵਦਿੱ ਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਇਿੱ ਕ ਏਲਰਜੀ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਸ ਜ 
ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਮੈਂ ਰੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਛਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸ ਵਣਆ. ਪੰਵਡਤ੍ ਜੀ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਪੁਤ੍ਰ, ਰੋ ਨਹੀਂ 
ਮੈਂ ਤ੍ੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗ੍ਾ." ਉੁਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ੍ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਮਗ੍ਰ ਮੇਰਾ ਵਦਲ ਹੁਣ ਵੀ 
ਮੇਰੇ ਵਪੰਡ (ਇੰਵਡਆ) ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ.' 
 

ਰਾ ਾ ਿੁਿੱਿਦ ਰਸ਼ੀਦ 
 

'ਮੇਰਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਾਜਪ ਤ੍ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਜਨਮ 21 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨ ੰ  ਮੋਜ਼ਾ ਮੁਵਘਆਂ ਰਾਜਪ ਤ੍, 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਸਾਡਾ ਪ ਰਾ ਵਪੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਰਾਇਨ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 



ਵਿੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਨ ੰ  ਚੌਧਰੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਤ੍ਹਸੀਲ ਬੰਗ੍ਾ, ਕਪ ਰਥਲੇ ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦ ਅਤ੍ੇ ਉੁਸਤ੍ਾਦ ਵਹੰਦ  
ਸਨ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੀਕ ਦੇ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਵਡਤ੍ ਸ਼ਾਮ ਸਰ ਪ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਅਗ੍ਰ ਪੰਜ, ਝੇ ਮ ੰ ਡੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਨ  ਕੋਵਚੰਗ੍ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਮਾਸਟਰਜੀ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਉਂਦੇ ਹੋਰ 
ਦੁਪਵਹਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ. ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਕਬਰਸਤ੍ਾਨ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਵਮਲਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਵਗ੍ਆ (ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ), 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਵਛਛਾਵਤ੍ਨੀ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਚਿੱ ਠੀ ਵਲਖੀ ਅਤ੍ੇ ਰਸਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ 
ਵਕਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਉਣ, ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਵੀਹ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਜਵਾਬ ਵਮਵਲਆ ਵਜਸ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ ਵਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 
ਇਣੀ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਹੋਈ ਵਕ ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ.' 
 

ਅਿਦ ਿਨਲਕ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1936 ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਦਸੁਆ 
ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੋਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਡੋਗ੍ਰ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਿੱ ਕ ਜਲੰਧਰੀ ਅਰਾਇਨ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਮਹਿੱਲਾ 
ਇਿੱ ਕਰਾਰ ਖਾਨ, ਕੁਚਾ ਹਾਵਸ਼ਮਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਜੇੜੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਸਆਸੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਲ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਮਹਿੱ ਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 
ਲਾਲਾ ਵਬਹਾਰੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਦ ਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਨ ੰ  ਦ ਧ 
ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ਾ 
ਵਰਤ੍ਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਦਵਾਈ ਹ ੰ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਇਿੱਕ ਨ ੰ  ਦੰਦ ਪੀੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਂਦਾ 
ਸੀ. ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਪਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਮਸ ੜੇ ਉਪਰ ਰਿੱ ਖ ਦੇਂਦਾ ਹੋਰ ਦਰਦ ਇਿੱਕ ਕਵਰਸ਼ਮੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਘਿੱ ਟ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਬਿੱਚਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ ੇ
ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤ੍ ਦ ਧ ਦੇ ਦੇਂਦਾ. ਉਹ ਰਿੱਬ ਤ੍ੋਂ ਡਰਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਬੰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਵਡਫੇਂਸ ਮਹਕਮੇ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਉਣ ਵਦਨੀ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਬਹਾਰੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ  ਮਦਦ 
ਮੰਗ੍ੀ. ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਹੀ ਇੰਤ੍ਜਾਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹੋਰ ਵੀ ਭਲੇ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੇਰੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਨ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਪਰੇਮ ਸਹਗ੍ਲ ਜੋ ਮਹਾਨ ਗ੍ੁਲ ਕਾਰ ਕੇ.ਐਲ.ਸਹਗ੍ਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ. 

'ਮਗ੍ਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦ ਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ੍ੇ ਵਮਠਾਈ 
ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨ  ਛੁਣ ਤ੍ੋਂ ਬਚਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ 1945 ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਫਰੰਵਟਅਰ ਮੇਲ ਤ੍ੇ 
ਵਾਪਸ ਆਏ. ਰਾਤ੍ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੰੁਚੇ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 
ਸਾਧਨ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱ ਟ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਨ ੰ  ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਉਪਰ 
ਚੜਹਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਜੋੜਾ ਵੀ ਉਸੀ ਟਰੇਨ ਤ੍ੇ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਉਸ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਨ ੰ  ਲੈਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, 



ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸੇ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਉਪਰ 
ਸਵਾਰੀ ਕਰਣ ਨ ੰ , ਜਾਂ ਵਫਰ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਬਹੁਤ੍ ਵਝਜਕ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਬੈਠੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਬਹੁਤ੍ ਮਜਬ ਤ੍ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਕੁਿੱ ਝ ਨਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤ੍ੇ ਫਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ. ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀ.' 
 

ਸਈਦ ਇਜਾਜ਼ ਿੁਸੈ  ਜਾਫ਼ਰੀ 
 

'ਮੈਂ ਮੇਹਤ੍ਪੁਰ ਕਸਬਾ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ 
ਰਖਦਾ ਹਾਂ…ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਪੰਡ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ - ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਹੋਰ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਸਰਫ਼ ਮੁਹਿੱ ਬਤ੍ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਬਜੁਰਗ੍ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦਾ 
ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੇਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਵਤ੍ਆਂ ਦੀ 
ਆਉ-ਭਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਲਈ ਠਵਹਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਕਰਾਇਆ 
ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਹਰਿੱਮ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਵਚ. ਦਰਅਸਲ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਘਰ. 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤ੍ਾਦ ਗ੍ੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਪੰਵਡਤ੍ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  
ਵਪਾਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਜੋ 
ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਘਵੜਆਂ ਦੀ ਮੁਰਮਿੱਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ ਤ੍ਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਸ ਸ 
ਹੋਇਆ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਵਵਗ੍ੜ 
ਜਾਣਗ੍ੇ. ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ. 
ਨਕੋਦਰ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਬਹ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਵਾਲੀ ਤ੍ਹਸੀਲ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹੋਵਾਂਗ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡ 
ਕੇ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਏੇ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਹਾਵਕਮ ਸਾਵਹਬ, ਤ੍ੁਹਾਨ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਨ  ਮਾਰਣਾ ਪਏਗ੍ਾ." 
ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਵਕਰਆ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ ੇਵਕਹਾ ਵਕ ਜਦ ਭੜਵਕਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨ ਘਿੱ ਟ ਜਾਵੇਗ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਹੋਰ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਉਣਗ੍ੇ. ਅਫ਼ਸੋਸ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਮੈਂ ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ 
ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਵਹਬ 
ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪੁਤ੍ਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗ੍ੇ ਵਦਨ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇਕ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈ ਹ ਣ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਅੰਨਹ ਾ ਹੋ 



ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗ੍ਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸੁ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਸਕਾਂਗ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਖਾਵਹਸ਼ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ.' 
 

ਿੁਿਿੱਦ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਰ 
 

ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤ੍ੋਂ ਹਾਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ੋਂ 1870 ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਪਰ 
ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਰੇਲਵੇ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਜਨਮ 
ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ 1 ਅਪਰੈਲ 1936 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਇਿੱਕ ਟਰੇਨ ਡਰਾਇਵਰ ਸਨ. ਮੇਰੇ 
ਵਤੰ੍ਨ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਵਿੱ ਵਡਆਂ ਭੈਣਾ ਸੀ. ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਨਜਦੀਕ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, 
ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸਾਈ ਇਿੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਵਮਠਾਇਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਸਤ੍ ਸਾਡੇ ਘਰ 
ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਕਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਵਖਆਲ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ ਵਕ 
ਵਹੰਦ ਆ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਵਰਹਾ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਇਸਾਈ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ 
ਮਸੀਤ੍ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਠਾਇਆਂ ਵਮਲਵਦਆਂ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਕਰਸਮਸ 
ਨ ੰ  ਵਗ੍ਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਚੌਕਲੇਟਾਂ ਵਮਲ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਇਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 
ਮੰਦਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਨ  ਵਮਠਾਇਆਂ ਵਮਲਵਦਆਂ ਸੀ. 

ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਚਾਚਾ ਸ਼ੇਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚੀ ਲੀਲਾ ਕੌਰ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਲੀਲਾ ਚਾਚੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਆਉਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ. ਸ਼ੇਰ ਵਸੰਘ ਚਾਚੇ ਦੀ ਤ੍ਬੀਅਤ੍ ਖਰਾਬ 
ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਿੱ ਲੇ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ 
ਕਰੀਬ ਸੀ. ਲੀਲਾ ਕੌਰ ਚਾਚੀ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਵਲਆਰੇ ਤ੍ੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਬਾਬ  ਸੀ ਰ 
ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਹਮੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ੍ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ ਸੀ. ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  
ਵਮਲਣ ਜਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਤ੍ੁਹਾਨ  ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਅੇਗ੍ੀ ਵਕ ਉਸ ਦੀ 
ਵਾਵਲਦਾ ਮੈਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੀ "ਫ਼ੌਜ਼ੀ, ਜਦ ਤ੍ ਸੀਂ ਮੀਟ ਪਕਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ ਨ ੰ  ਵੀ ਦੇਵੀਂ. ਇਸ ਨ ੰ  ਤ੍ਗ੍ੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ." 
ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ , ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੀਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ.  

'ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋਈ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤ੍ਾਉਣ ਸਾਰੇ ਸਮਪਰਦਾਵਅ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਇਕ 
ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਤ੍ਾਵਾਂ ਜੋ, ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨ ੰ  ਜਾਣਵਦਆਂ ਸਨ, ਮੈਨ ੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਸਰ 
ਉਪਰ ਹਿੱਥ ਫੇਰਵਦਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਦਲਾਸਾ ਦੇਂਵਦਆਂ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦ ਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਵਦਆਂ. 
ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲਹ  ਵਗ੍ੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱਖ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ. 1945 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਿੱ ਝ ਅਜੀਬ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲਵਗ੍ਆਂ. ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵਕ 
ਇੰਡੀਆ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਪਰ ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਵਰਸ਼ਮਾਈ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵਮਲਣ ਦੀ 
ਕਹਾਵਣਆਂ ਫੈਲ ਗ੍ਈਆਂ, ਜੋ ਦਿੱ ਸਵਦਆਂ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਬਣਣ ਵਾਲਾ 
ਸੀ. ਕਦੀ ਇਹ ਵਕਿੱ ਸਾ ਇਿੱ ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਛੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦਾ ਵਜਸ ਦੇ ਬਦਨ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 



ਵਲਵਖਆ ਵੇਵਖਆ, ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਸ ਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਜਨਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਸਰ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਵਲਵਖਆ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਅਜ਼ੀਬ ਗ੍ਿੱਲ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਥੇ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ 1947 ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਛਿੱ ਡ 
ਕੇ ਜਾ ਚ ਕੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਹੈਰਾਣ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਬਾਬ  ਸਰੀ ਰਾਮ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ  ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਚਾਨਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਥੇ ਨਾ ਵਕਥੇ ਅਤ੍ੇ 
ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਵਧਆਪਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਵਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ ਨੀ ਕਤ੍ਲਾਂ ਅਤ੍ ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਚਆ ਸੀ. 

'ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਹ 1946 ਦੇ ਕਰੀਬ 
ਹੋਇਆ. 1945-46 ਦੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲੋਨੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਪਆ, ਮਗ੍ਰ 
ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਜ਼ੀਰਾਵਾਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ.' 
 

ਰਕਸ਼ਤ ਪੂਰੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 24 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਅਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ 
ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਮਜ਼ਹਬ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗ੍ਰ ਰ ਹਾਵਨਅਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇੰਸਾਨੀਅਤ੍ ਜੋ ਸਾਨ ੰ , 
ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨ ੰ , ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰਾਧਾਸਵਾਵਮਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗ੍ੜ ਵਬਆਸ 
ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ. ਜਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਤ੍ਹਾਈ 
ਚੇਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਭਗ੍ਤ੍ 
ਕਬੀਰ, ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ, ਬੁਿੱ ਲਹੇ  ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸ ਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ, 
ਬਾਬਾਜੀ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਚੇਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਨ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਸਣ ਨ ੰ  ਮਨਹ ਾਂ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ੍ ਪ ਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸਨ. ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ਾ ਹਾਲ 
ਸੀ.' 

ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਲਚਸਪ ਰਿੱ ਲੀ-ਵਮਿੱਲੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ, ਹੁਸੈਨੀ ਬਰਾਹਮਣਾ ਦੀ 
ਸੀ. ਹੁਸੈਨੀ ਬਰਾਹਮਣ ਮੋਵਹਆਲ ਬਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਦਿੱ ਤ੍, ਬਾਲੀ, 
ਵਛਬਿੱ ਰ, ਵੈਦ, ਭੀਮਵਾਲ, ਲੌਸ ਅਤ੍ੇ ਮੋਹਨ ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਸਮੇਤ੍, ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉੁਹ 
ਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਕਿੱ ਸੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਅਰਵਬਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਜਾ ਵਸੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਡੇਰਾ ਰਾਹਬ ਵਸਿੱ ਧੁ ਦਿੱ ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਹਜਰਤ੍ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਦੇ ਪੋਤ੍ੇ ਇਮਾਮ 
ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਹੋ ਕੇ 680 ਏ.ਡੀ. ਤ੍ੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਹੁਸੈਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇਆਂ 



ਸਮੇਤ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਬਿੱਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੌਟ ਆਏ. 
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨ ੰ  ਵਤੰ੍ਨ ਅਲਗ੍ ਸੰਸਕਰਨਾ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ: ਮੁਮਬਈ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਵਫਲਮ-ਸਟਾਰ ਸੁਨੀਲ ਦਿੱ ਤ੍, ਪਰੌਫੇਸਰ ਵੀ.ਐਨ.ਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਤ੍ਰਕਾਰ ਜਮਨਾ ਦਾਸ 
ਅਖਤ੍ਰ ਨੇ. ਹੁਿੱ ਸੈਨੀ ਬਰਾਹਮਣ ਵਹੰਦ  ਬਣੇ ਰਹੇ ਮਗ੍ਰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ੋਗ੍ਮਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁਿੱ ਸੈਨੀ ਬਰਾਹਮਣਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ: 

ਵਾਹ ਦਿੱ ਤ੍ ਸੁਲਤ੍ਾਨ 
ਵਹੰਦ  ਕਾ ਧਰਮ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਇਮਾਨ 
ਆਧਾ ਵਹੰਦ  ਆਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 
 

ਲੇਖਕ ਮਸ਼ਕ ਰ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਉਹ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਵਸੰਘ ਦੇ 
ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਉਤ੍ਸਵ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਵਿੱ ਚ ਭਗ੍ਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ 
ਕਿੱ ਟੜ ਵਹੰਦ  ਥੋੜਾ ਵਵਗ੍ੜ ਗ੍ਏੇ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਰਦਾਰ ਬਹੁਤ੍ ਖ ਬ ਵਨਭਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਹਰ ਸਾਲ 
ਰਾਮ ਦੇ ਵਕਰਦਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

ਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਰ-ਦਰਾਜ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਦੇ ਸ਼ਕੁਲ਼ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜਸ ਨ ੰ  
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਵਚ, ਇਿੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਵਲਮ ਲੜਕੀ ਨ ਰ ਭਰੀ, ਤ੍ਾਲੀਮ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਜ ਰੀ ਤ੍ੇ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  
ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪਇੰਦਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮ ੰ ਡੇਆਂ ਦਾ ਸਕ ਲ ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਲਾਜਵਾਬ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਲੜਵਕਆਂ ਵਾਸਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਪੰਡ ਥਾਂ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੜਵਕਆਂ 
ਵਾਸਤ੍ੇ, ਤ੍ਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਿੱ ਕ ਅਨਸੁਣੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ. 
 

ਤਕਸੀਿ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਿੌਰ 
 

ਆਘਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਆਤ੍ਮਕਥਾ, ਏਕ ਵਦਿੱਲ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਸਤ੍ਾਨ (1989:16-24) 1920 ਦ ੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ 
ਅੰਦਰ ਨ ਸ਼ਵਹਰ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਫਸੀਲੀ ਵਬਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ. ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਮੁਕਾਮੀ ਸਕ ਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੜਹਦੇ ਸੀ. ਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਸਕ ਲ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਸੰਤ੍ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ 
ਵਹੰਦ , ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਮਾਤ੍ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕਲਾਸ ਤ੍ੋਂ ਭਗ੍ੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ 
ਘ ਮਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੌਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਅਫੀਮ ਖਾਣੀ, ਜੁਆ ਖੇਡਨਾ ਅਤ੍ੇ 
ਦ ਜੀ ਬ ਰੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਪਾਸੇ, ਦ ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਅਸ਼ਰਫ ਖ ਦ ਆਪਣੇ 
ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਲਛ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. 



ਇਿੱਕ ਦ ਜੀ ਆਤ੍ਮਕਥਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਹਰ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਯੁਨਸ ਅਦੀਬ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨੀ 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤ੍ੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਲਖਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਵਜ਼ਕਰ 
ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮ ੰ ਡੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਕਿੱ ਟੜ ਬਰਾਹਮਣਾ ਦੇ ਘਰ ਅਣਜਾਣੇ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ 
ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਪੰਡਤ੍ ਭਗ੍ਤ੍ ਰਾਮ ਦੀ ਵਬਣ ਵਵਆਹੀ ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉੁਹ ਵਜ਼ਕਰ 
ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਤ੍ਵ, ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਟੜ ਬੰਵਦਸ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲੀਤ੍ੇ ਸੀ; ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਮਿੱਲੀ-ਜੁਿੱ ਲੀ, ਕਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਣ ਵਾਲੀ ਵਜੰਦਗ੍ੀ 
ਜੀਉਣ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ (1991:36-40). ਮੁਕਾਮੀ ਮਹਿੱ ਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰੀਬ ਅਤ੍ੇ ਦੁਿੱ ਖੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਮਦਦ ਅਤ੍ੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਮਲਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਗ੍ੁਮਾਨ 
ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਮ ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਦ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਮ ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਦੀ 
ਬਹ -ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍ ਉਪਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਅਤ੍ੇ ਯਾਦ ਤ੍ਾਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕ, ਵਹੰਦ  ਮੁਹਿੱ ਰਮ 
ਦੇ ਜਲ ਸ ਉਪਰ ਫੁਿੱ ਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ, ਵਮੰਟੋ ਪਾਰਕ ਤ੍ੇ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਛ ੰ ਡਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਤ੍ੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਰ ਦਸ਼ਹਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ 
ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਸਤ੍ ਰ ਤ੍ੋਂ ਹਿੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਲਾਸ਼ਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ ਫ਼ੀ ਦਰਗ੍ਾਹਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਟਵਕਆਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਅਨੁਕ ਲ ਸਮ ਹ, ਪਹਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਤ੍ਵਾਇਫ਼ਾਂ ਦੇ 
ਵਟਕਾਉਣੇ, ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਦੇ ਅਿੱ ਡੇ ਵਗ੍ੈਰਾ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਮੁਮਵਕਨਾਤ੍ਾਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਣ ਮਾਮ ਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਡੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਟੜ ਵਖਆਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦਸਤ੍ ਰਵਅਤ੍ ਨ ੰ  ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਅਦੀਬ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਬਹ -ਸਵਭਆਚਾਰ ਨ ੰ  ਇਣ ਅਨੋਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ  

ਵਵਿੱ ਚ ਰੁਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ: 
 

ਮੈਂ, ਖਾਸ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਲਾਲਾ ਗ੍ਣਪਤ੍ ਰਾਏ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ੍ ਵਦਖਾਵਟ ਲਈ ਯਾਦ ਰਖਦਾਂ ਹਾਂ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਚੁਸਤ੍ ਪਾਇਜਾਮੇ ਵਰਗ੍ੀ ਪਤ੍ਲ ਨ, ਇਿੱਕ ਕੁਰਤ੍ਾ, ਇਿੱਕ ਵਾਸਕਟ ਅਤੇ੍ ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਕਾਲੀ ਨੁਕੀਲੀ 
ਟੋਪੀ, ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਨਿੱਘਾ ਅਤੇ੍ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਕਸਮ 
ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. ਰੋਜਾਨਾ ਜਦ ਉਹ ਕ ਚਾ ਦਰਵਜ਼ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੁਜਰਦਾ, ਤ੍ਦ ਮਸੀਤ੍ ਦੀ ਪੌੜੀਆ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ 
ਨਾਲ ਛ ਣ ਲਈ ਝ ਕਦਾ ਅਤੇ੍ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਜੋੜ ਕੇ ਦ ਆ ਕਰਦਾ. 

ਮੈਂ ਮਸ਼ਹ ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆਵਵਦ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, 
ਪਰੋਫੇਸਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਅਲੀ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਦੇ ਮੈਨਸਵਫਲਡ, ਮੈਸਾਚ ਸੇਟਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਥਤ੍ ਘਰ ਤੇ੍ 29 
ਜੁਲਾਈ 2002 ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਅਤੇ੍ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. 

 

ਪਰੋਫੇਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਗ੍ਰੀਬ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਭਿੱਟੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਹੰਦ  ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਜਿੱ ਲੋਵਟਆਂ, ਕ ਚਾ ਨਗ੍ਰਵਚਆਂ ਤ੍ੇ 1923 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ. ਅਸੀ 
ਪੰਜ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਸਵਾਏੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਿੱ ਮ ਜੈਦਾਂ 



ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਲਾਈ, ਬੁਣਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 250 ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ਼ 
ਪੰਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਵਹੰਦ  ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਬੜੇ ਵਕਰਪਾਲ  ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਰਿੱਬ ਤ੍ੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ. ਤ੍ਕਰੀਬਨ, ਸਾਰੇਆਂ 
ਨੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਗ੍ਊ ਰਿੱਖੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਰੀਬ ਮਗ੍ਰ ਵਮਹਨਤ੍ੀ 
ਔਰਤ੍ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਨ  ਦੁਿੱ ਧ, ਮਖਣ ਹੋਰ ਦਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਜੈਦਾਂ 
ਵਕ ਹੋਲੀ ਅਤ੍ੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਾਨ  ਵਮਠਾਇਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਵਾਵਕਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾਗ੍ਵਾਰ ਲਵਗ੍ਆ ਹੋਵੇ. ਵਸਰਫ਼ ਰਸੋਈ ਵਵਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੜਨਾ 
ਮਣਾ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਹੀ ਜਾਂਵਦਆਂ ਸਨ. ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਔਰਤ੍ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਵਦਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘੰਟੋਂ ਗ੍ੁਫ਼ਤ੍ਗ੍  
ਕਰਦੀਆਂ. 

'ਮੈਂ ਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪਵੜਹਆ. ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦੋਸਤ੍ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਸਕ ਲ 
ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਵਨਰਪਿੱ ਖ, ਵਦਆਲ  ਅਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਸਨ. ਇਹ 
ਸਕ ਲ਼ ਸੈਦ ਮੀਠਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਭਿੱਟੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਇੰਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਿੱ ਡੀ ਖਾਵਹਸ਼ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਅਕਦਮੀਸ਼ੀਅਨ (ਵਵਿੱ ਵਦਆਵਵਦ) ਬਣਾ ਮਗ੍ਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਮਾਯ ਸ 
ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾਜੀ ਜੋ ਸੈਦ ਮੀਠਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਦਆਲ ਵਸ਼ੰਘ ਕੌਲੇਜ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਵਖਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 
ਇਸ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਅਿੱ ਛਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬੀ.ਏ.(ਔਨਰਸ) ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੈ ਦਾਵਖਲਾ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ. 

'ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਹੰਦ  ਅਧਾਆਪਕ ਮੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਵਦਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮਹਨਤ੍ 
ਕਰਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ. ਇਿੱ ਕ ਸਨ ਪਰੋਫੇਸਰ ਪਰੇਮ ਵਕਰਪਾਲ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਔਕਸਫੋਰਡ 
ਯੁਵਨਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੇ ਪੜਹਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ  ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਨਵਰਵਸਟੀ 
ਦੇ ਰੇਵਜਸਟਰਾਰ ਸਨ. ਉਹ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਪਰੋਫੇਸਰ ਵਕਰਪਾਲ ਸਾਨ  ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦਾਂ ਨ ੰ  
ਵਾਧ  ਕੋਵਚੰਗ੍ ਲਈ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਲੜਕੇ ਬੜੇ ਵਿੱ ਡੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਮਾਮ ਲੀ 
ਪੋਸ਼ਾਕ, ਸ਼ਲਵਾਰ-ਕੁਰਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਰ ਉਪਰ ਤ੍ੁਰਕੀ ਫ਼ੇਜ਼, ਪਵਹਨਦਾ ਸੀ. ਸਾਨ  ਕੌਫੀ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਛਮ ਦੀ ਸ ਆਦ 
ਚੀਜਾਂ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਿੱਗ੍ੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਖੀ ਸੀ. ਪਰੋਫੇਸਰ ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ ਨਿੱ ਯਰ ਨਾਲ ਵੀ 
ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਸਿੱਚੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਮਆਨੀ ਸਾਵਹਬ, ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਚੁੰ ਗ੍ੀ ਦੇ 
ਲਾਗ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਆਲ  ਵਰਤ੍ਾਅ ਕੀਤ੍ਾ.' 
 

ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਿਾਰ ਚੋਪੜਾ 
 

'ਮੇਰੇ ਨਾਨਾਜੀ ਬਲੀਰਾਮ ਖੁਿੱਲਰ ਕਹਨਾ ਕਿੱ ਚਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸਨ. ਉਹ ਸਿੱਤ੍ ਵਪੰਡਾ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਭਰਾ, ਦੌਲਤ੍ ਰਾਮ ਖੁਿੱਲਰ ਅਤ੍ੇ ਜਗ੍ਨ ਨਾਥ ਖੁਿੱਲਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 
ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਕੀਲ ਸਨ. ਨਾਨਾਜੀ ਕਈ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਮੁਫ਼ਤ੍ 
ਰਵਹਣਦੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ 



ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਵਹਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਾਕ ਲ ਮਜਦ ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਅਨਾਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 
ਨਾਨਾਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਵਮਿੱਲ ਕੇ ਹੁਿੱ ਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ 
ਦੋਸਤ੍ ਹਵੇਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਵੀ ਰਵਹ ਜਾਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ 
ਨਾਨੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਦੀ ਵਨਆਨੀ ਸੀ, ਦੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਸਕਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੁਿੱ ਧ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਕਉਂਵਕ ਕਹਨਾ ਕਿੱਚਾ 
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਸਰਹਿੱਦ 
ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ੍ ਇੰਡੀਆ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਇੰਦਰ ਸਾਈ ਂਨੇ 1956 ਵਵਿੱ ਚ ਕਹਨਾ ਕਿੱਚਾ 
ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਵਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਸਤ੍ਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਹੰਸ ਰਾਜ ਮਵਹਲਾ ਕਿੱ ਂਾਲੇਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਛਾਤ੍ਰਾ ਸੀ, ਅਿੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉਮਦਾ ਵਕਤ੍ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੁਜਵਰਆ. 

'ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਵਮਲਖੀ ਰਾਮ ਚੋਪੜਾ, ਜੋ ਹਫ਼ੀਜ਼ਾਬਾਦ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ 
ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਸਮਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਖਰਾਬ ਰਹੀ. ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਦੇ ਵਕਤ੍ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਕ  ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾ ਵੇਖ, ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਧਰ-ਉਧਰ ਭਿੱਜ ਵਗ੍ਅੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
ਵਸਰਫ਼ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪ ਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਪਹੰੁਚ 
ਵਗ੍ਅੇ. ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਕ ਨਹੀਂ ਸੁਿੱ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਰਵਹੰਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਫ਼, ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਢ ਂਘੀ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਲ ਸੀ, ਜਦ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਇਿੱ ਕ ਜਨ ਨੀਪਨ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਅਿੱਜ ਵੀ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ.' 

ਲਾਹੌਰ: ਏ ਲੌਸਟ ਵਸਟੀ, ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੋਮ ਆਨੰਦ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਰ ਵਪਤ੍ਾ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਨਾਲ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 1947 ਦੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਾਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਇਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ ਜੋ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਵਵਹਣਦੇ ਮਗ੍ਰ ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀ ਵਮਲਦੇ ਸੀ(1998:3). ਉਹ ਹੋਰ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ: 

 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਛ ਹਣ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ 
ਵਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਲੀਤੇ੍ ਸੀ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਵਿੱ ਚ ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ  ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ 
ਸੀ.  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ (ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ) ਪਿੱ ਵਕਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ 
ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਮੁਸਵਲਮ ਪੜੋਸੀ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਾਣਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਡਾਇਵਨੰਗ੍ ਟੇਬਲ ਤ੍ੋਂ 
ਅਿੱਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ. ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ੍, ਉਹ ਵਕਸੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੜਹੇ-ਵਲਿੱ ਖੇ ਵਹੰਦ  



ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਨਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਦਹਾਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਅਸ ਲ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਸਖ਼ਤ੍ ਆਚਾਰ-
ਸੰਵਹਤ੍ਾ ਬਣਾਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਕਿੱ ਨਾ ਵੀ ਪਵੜਹਆ ਜਾਂ ਵਗ੍ਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ. 

ਇਣ ਸਭ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਮ ਰਖਤ੍ਾ ਭਰੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕੁਦਰਤ੍ੀ 
ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਮਿੱ ਨ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਹੰਦ  ਨਾਲ ਵਕਸ ਹਦ ਤ੍ਿੱਕ ਮੇਲ-
ਵਮਲ਼ਾਪ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤ੍ਨਾਂ ਤੇ੍ ਪਾਨੀ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵੀ ਗ੍ਲਤ੍ ਸਮਝਦੇ ਸੀ. 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਵਲਮ ਕਿੱ ਟੜਤ੍ਾ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 
ਆਈ ਵਕ, ਜੋ ਕੰਧ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ-ਵਗ੍ਰਦ ਖੜੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 
ਰਵਿੱਇਆ, ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੇ੍ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਲਗ੍ ਗ੍ਈਆਂ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ-ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਵਕਿੱ ਨੀ ਬੇਹ ਦਾ ਅਤੇ੍ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ੍ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਲਵਹਰ 1920 ਦੇ 
ਦਹਾਕੇ ਤੇ੍ ਵਖਲਾਫ਼ਤ੍ ਤੇ੍ਹਰੀਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 
ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਧਿੱਕੇ ਲਗ੍ੇ, ਸਮਾਜਕ ਸਤ੍ਰ ਤੇ੍, ਸ਼ਵਹਰੀ ਉੁਿੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ-
ਸੰਵਹਤ੍ਾ ਵਵਚ, ਵਬਹਤ੍ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਦਲਾਉ ਕੀਤੇ੍. ਇਹ ਕੁਿੱ ਝ ਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱਕ ਪਿੱਛਮ ਦੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੀ 
ਵਮਹਰਬਾਨੀ ਸੀ. ਇਸ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਰਵਿੱਇਅੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਉਹ 
ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਿੱ ਚ 
ਚਲਵਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛ ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ; ਮਗ੍ਰ ਮੌਡੇਲ ਟਾਉਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨ ੰ  ਵਪਛੜੇਪਨ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ 
ਸਨ (Ibid:3-5). 

 

ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਲਹੋਤ੍ਰਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰੰਗ੍ੀਲਾ ਰਸ ਲ ਨਾਮਕ ਵਵਵਾਦਪ ਰਨ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਕ 
ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚ ਕੇ ਹਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ, 
ਲੰਬੀ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਨੇ ਸੋਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਤ੍ੌਰ-ਤ੍ਰੀਕੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਲਵਖਆ ਹੈ: 
 

ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਵਿੱ ਚ, ਚੰਗ੍ੇ-ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਹੰਦ  ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਵਨਸਬਤ੍ ਰੋਡ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਕੇਵੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬ  ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿੱਰਾਵਲਆਂ ਘਸੀਟਦੇ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 
ਨ ੰ  ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਗ੍ਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਮਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ. ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਨੇਕ ਕਿੱ ਮ ਵਸਰਫ਼ ਵਹੰਦ ਆਂ ਤ੍ਿੱਕ 
ਸੀਵਮਤ੍ ਰਵਹੰਦਾ. ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗ੍ਾ-ਭਲਾ ਵਦਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ 
ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਲਈ ਰਿੱ ਖੇ ਇਿੱ ਕ ਘਿੱ ਵਟਆ ਵਗ੍ਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਜ 
ਲੰਬੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਜ਼ਲਤ੍ਅਮੇਜ਼ ਅਤੇ੍ 
ਨਫਰਤ੍ਅੰਗ੍ੇਜ਼ ਸੀ. ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ 
ਜ਼ੇਹਨ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਢ ੰ ਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ (Malhotra, 2004: 59). 

 



ਆਪਣੀ ਆਤ੍ਮਕਥਾ, ਟਰ ਥ, ਲਵ ਐਡਂ ਏ ਵਲਟਿੱਲ ਮੈਲਾਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਸਿੱਖ ਲੇਖਕ, ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਇਵਤ੍ਹਾਸਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਕਈ 
ਝਲਵਕਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਨੇ. ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰਾ ਅਵਧਆਇ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਉਥੇ 
ਵਕਾਲਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਖੁਸ਼ਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ (1915-2014) ਦਾ ਜਨਮ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇ
ਹਡਾਲੀ ਨਾਮਕ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰੀ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੋਂ ਸੀ ਵਕ ਇਥੋਂ 
ਪਵਹਲੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਪਾਹੀ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਵਾਏੇ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਬੌਡੀਗ੍ਾਰਡਾਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਸੰਘ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ 
ਨੇ ਵਕ 300 ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ. 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਸ ਦਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਰਈਸ 
ਸੀ; ਉਹ ਇਿੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ 
ਸੀ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 'ਅਸੀਂ ਹਡਾਲੀ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਬੇਚੈਣ ਮਗ੍ਰ ਅਮਨਪਸੰਦ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਰਖਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਚਾ, ਚਾਚੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜੁਰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਇਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਵਆਹ ਅਤ੍ੇ ਮੌਤ੍ ਦੇ ਮੌਕੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ' 
(2002:5). 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਵਲਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ ਉੱਚੇ-ਮਿੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ 
ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਕਈ ਵਦਲਚਸਪ ਵਕਿੱ ਸੇ ਦਸਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਅਕਸਰ 
ਦੋਸਤ੍ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਖ ਸ਼ੀ ਖ ਸ਼ੀ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਜਾਂ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ ਰ ਕਾਵਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ੍ੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਮੈਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ-ਵਹੰਦ /ਵਸਿੱਖ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ ਕੰਧ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਅਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਅਤ੍ੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਕੀਲ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਬੈਠਕ ਅਤ੍ੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਖ, ਦ ਜੇ ਕੋਨੇ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਹ ੰ ਦੇ 
ਸੀ. ਵਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਅਤ੍ੇ ਜਨਾਜੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਵੀ ਵਸਰਫ਼ 
ਇਿੱਕ ਹਾਜਰੀ ਭਰਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱ ਮ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਬਾਰੇ ਤ੍ਜਵੀਜ਼ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਇਹ ਦਰਾਰ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ (Ibid:105). 
 

ਪਰੇਿ ਧਵ  
 

ਪਰੇਮ ਧਵਨ, ਮੁਮਬਈ ਵਫਲਮ ਉਦਯੋਗ੍ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ੀਤ੍ਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮੌਸੀਕਾਰ, ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਿੱਕ 
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲਹ ਤ੍ੇ ਇਨਕਲਾਵਬਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ 
ਸੁਪਵਰਨਟੇਂਡੇਂਟ ਸਨ. ਮਸ਼ਹ ਰ ਫੋਰਮਨ ਵਕਰਸਵਚਅਨ ਕੌਲੇਜ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ 1942 ਤ੍ੇ ਸਨਾਤ੍ਕ ਹੋਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਹ 
ਮਾਰਕਵਸਸਟ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ. 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤ੍ੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਟਪਿੱਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 



'ਫੋਰਮਨ ਵਕਰਸਵਚਅਨ ਕੌਲੇਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਹਾਨਗ੍ਵਰਆਂ ਵਰਗ੍ਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਸਨ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ. ਯਕੀਨਨ, ਲਾਹੌਰ 
ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਵਹਰ ਸੀ. ਮੈਂ 1943 ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬੰਬਈ ਆ ਵਗ੍ਆ. 
ਤ੍ਦ, ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਹੌਰ 
ਛਿੱ ਡਨਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?' 

 

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ 
 

ਕੌਲੇਜ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਮਰਹ ਮ ਕਮਊੁਵਨਸਟ ਆਗ੍ , 
ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਅਲੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ. ਉੁਹ ਪਰੇਮ ਧਵਨ ਦੇ ਜਮਾਤ੍ੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 
ਮੈਂ ਪਰੇਮ ਧਵਨ ਨ ੰ  2001 ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਮਬਈ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਅਥਰ  ਆ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਕਹਾ: 

'ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਮੈਂ ਕਸ ਰ ਤ੍ੇ ਪਵੜਹਆ. 1939 ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸ ਖ ਦਾਸ ਕੌਲੇਜ, ਅਜਨਾਲਾ 
ਤ੍ਹਸੀਲ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਾਨ ੰ ਨਗ੍ੋ ਦੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਾਲੀਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਦਾਵਖਲਾ 
ਲੀਤ੍ਾ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਵਧਆ ਤ੍ਜ਼ਰਬਾ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ ਮਗ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵੀ ਸਨ. ਅਸੀਂ 
ਇਿੱ ਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਫੋਰਮਨ ਵਕਰਸਵਚਅਨ ਕੌਲੇਜ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਮਾਤ੍ 
ਤ੍ੇ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰੇਮ ਧਵਨ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦੋਸਤ੍ ਕਮਊਵਨਸਟ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱਚੇ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ. 
 

ਤਾਨਿਰਾ ਿਜ਼ਿਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾ  
 

ਤ੍ਾਵਹਰਾ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਇਿੱਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਅਕਲੀ, ਸੋਸ਼ਵਲਸਟ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੌਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪੀ ਰਮੀਅਰ ਅਤ੍ੇ ਯੁਵਨਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਦੀ 
ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਕਹਾ:  

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ ਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 
ਵਵਿੱ ਚ ਪਲੀ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੀ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਕਵੀਨਸ ਮੇਰੀਸ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਰਗ੍ੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ 
ਧੀਆਂ ਪੜਹਦੀਆਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਵਝਆ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰ 
ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਆਗ੍  ਰਾਜਾ ਨਵਰੰਦਰ ਨਾਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਭਰਾ ਕਵਹੰਦੇ 
ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਰਸੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਲਈ. ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਊੁਵਨਸਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਲਗ੍ 
ਅਲਗ੍ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 



 

ਪੁਸ਼ਪਾ ਿੰਸ (1917-2011) 
 

ਮਸ਼ਹੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ੁਲ ਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਅਵਭਨੇਤ੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੰਸ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਵਪਆਰੀ ਯਾਦਾਂ ਕੁਿੱ ਝ 
ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨੇ: 

'ਅਸੀਂ ਫੇਨ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਵਕੀਲ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਗ੍ਾਉਣ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਲਾਹੌਰ 
ਰੇਡੀਉ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ. ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਉ ਤ੍ੋਂ ਪਰਸਾਵਰਤ੍ ਇਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ਹੁਰ 
ਬੌਲੀਵੁਡ ਅਵਭਨੇਤ੍ਾ ਉਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਫ਼ਤ੍ੇਹ ਮੁਹਿੱਮਦ ਦਾ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਸ਼ਕਸ ਵਹੰਦ  ਦਾ ਵਕਰਦਾਰ. ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਮਕਬ ਲ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ.  

'ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਮਆਂ ਹਮੀਦੁਦੀਨ 13 ਫੇਨ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਹੁਵਸ਼ਆਰ ਵਕੀਲ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਕਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਪਆਰੀ ਸਹੇਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰਿੱ ਖਦੀ 
ਸੀ. ਪੜਹੇ-ਵਲਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਕੋਈ ਸਮਵਸਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਹਦ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. 
ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕਸ਼ਵਰ ਵਕਥੇ ਹੈ. ਮੈਂ ਉੱਮੀਦ 
ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਵਜੰਦਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਹਤ੍ਮੰਦ ਹੈ. 

'ਜਦ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹ ਰ ਗ੍ਾਨੇ, "ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਤ੍ਕਨੀਆਂ ਤ੍ੇਰੀ ਰਹ" ਅਤ੍ੇ "ਚਨਾਂ ਵਕਥੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ ਏ ਰਾਤ੍ ਵੇ" 
ਗ੍ਾਏ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੇ ਅਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਇਣ ਗ੍ਾਵਨਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਲਈ 
ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਭੇਜੀ. ਇਹ ਹਕੀਕਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀਆਂ (ਜਵਾਨਾਂ) ਵਾਸਤ੍ੇ ਜਿੱ ਮ  ਬਾਰਡਰ 
ਤ੍ੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾ ਰਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਲਾਉਡ 
ਸਪੀਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਅਿੱਛੇ 
ਵਕਤ੍ ਦਾ ਲੁਤ੍ਫ਼ ਉਠਾਇਆ. 
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(1900-1944) 
 

ਇੱਕ ਨਵਆਪਕ ਸੰਦਰਭ 
 

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ 1858 ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱਧੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਇਸਟ 
ਇੰਡੀਆ ਕਮਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ੌਂ ਪਵਹਲਾਂ 1857 ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਂਗ੍ਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨੀ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਦੇ 
ਵਵਦਰੋਹ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨੀ ਸ਼ਵਹਜ਼ਾਵਦਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਖਵਸਅਤ੍ਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਉਸ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ ਹੋਈ ਮਗ੍ਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਾਬ  
ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਮਲਵਰਤ੍ਨ 
ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਘਿੱਟ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਤ੍ਰੀਕਾ ਇਿੱਜ਼ਾਦ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਕੌਮਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਹੋਇਆਂ. 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਦੋ ਅਲਗ੍ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਸਆਸੀ ਇੰਤ੍ਜਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - 
ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਵਸਿੱ ਧੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਅਣਵਗ੍ਨਤ੍ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਸੇ 
ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਬਸ਼ਰੇਸ਼ਠਤ੍ਾ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ , 
ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਣਵਾਦ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਨੇ ਦੋਨੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਰੀ ਦੇ 
ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਢ ਂਘਾ ਕੀਤ੍ਾ. 

ਵਹੰਦ , ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜਨ, ਦੋ ਵਤ੍ਹਾਈ ਸੀ. ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਲੈ 
ਕੇ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸੀ ਵਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵਕਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲਵਹਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ, 
ਫੈਲ ਕੇ ਅਤ੍ੇ ਇੰਵਡਅਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਮਿੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਕਰੇ.  ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 
ਅਖੀਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਜਾਣਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਡਰੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਦੋਬਾਰਾ ਵਹੰਦ  ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ੍ੀ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਿੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਪਰਹੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਜਬਰਣ 
ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸਨ (Jones, 1989b). ਮੁਸਵਲਮ ਅਲਪਮਤ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 
ਦੇ 24.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਵਹੰਦ  ਜਾਵਤ੍ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਧਰਮ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ੍ਾਂ, ਵਕਸਾਨ ਅਤ੍ੇ ਚਰਾਗ੍ਾਹ ਉਪਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ. ਹੋਰ ਇਿੱ ਕ 
ਛੋਟਾ ਤ੍ਬਕਾ ਆਪਣੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਮਿੱ ਧ, ਦਿੱਖਨ-ਪਿੱਛਮ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤ੍ੋਂ ਇੰਵਡਅਨ ਮਹਾਦੀਪ ਤ੍ੇ ਆਏ 
ਵਡੇਰੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਮਿੱਨਦਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 



ਵਦਲਚਸਪ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਮਸ਼ਹ ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਅਿੱਲਾਮਾ 
ਇਕਬਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਰਾਹਮਣ ਮ ਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਅਿੱ ਂਾਲ-ਇੰਡੀਆ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 1930 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਸੇਸਨ, ਤ੍ੇ ਉਠਾਇਆ. ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਤ੍ਕਰੀਰ ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ: 

 

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮੰਗ੍…ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ…ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ 
ਚਾਹੰੁਗ੍ਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਮ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸ ਬਾ, ਵਸ਼ੰਧ ਅਤੇ੍ ਬਲ ਵਚਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਰਲਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਸ ਬਾ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਇਕਿੱਠਾ ਉੱਤ੍ਰ-
ਪਿੱਛਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸ ਬਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਟ, ਉੱਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਵਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (Pirzada,1970:159). 

 

ਚੌਧਰੀ ਰਵਹਮਤ੍ ਅਲੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਮੁਸਵਲਮ ਅਲਗ੍ਾਵਵਾਦ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਿੱਕੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ 
ਸਨ. 1933 ਵਵਿੱ ਚ ਕੈਂਬਵਰਜ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਕਤ੍ਾਬਚਾ 
ਵਨਕਾਵਲਆ ਵਜਸ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਸੀ Now or Never (ਹ ਣ ਜਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ), ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ 
ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ.  ਇਹ ਨਾਂਅ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੋਂ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ, 
ਅਫ਼ਗ੍ਾਵਨਆ (ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਮ ਫਰੰਵਟਅਰ ਸ ਬਾ), ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵਸੰਧ ਅਤ੍ੇ ਬਲ ਵਚਸਤ੍ਾਨ. ਰਵਹਮਤ੍ ਅਲੀ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਨਸਰਵੇਵਟਵ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਸਆਸੀ ਮਨਸ ਬੇ ਲਈ, ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਣ 
ਲਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨ ੰ  ਉਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ:  
 

ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀਯਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ੀਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਖ਼ ਦ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਜਾਤ੍ ਆਪਣੇ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ ਰੇ ਵਜ ਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣਾ ਖ਼ ਦ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਕਾਇਮ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਆਪਣੇ ਖ਼ ਦ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਰ ਹਾਨੀ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਅਸ ਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮ ਲ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨੇ. ਸਾਡਾ, ਇਿੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ 
ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਜ਼ਾਤ੍ੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਆਦਤ੍ਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਵਨਆਦੀ ਤੌ੍ਰ 
ਤੇ੍ ਇਿੱ ਨੇ ਅਲਗ੍ ਹਾਂ, ਵਜਣਾ ਵਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦ ਜੇ ਵਨਮਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ (Aziz, 1978:23-
4). 

 

ਦੀ ਗੌਵਰ ਿੇਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 
 

ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਉਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935, ਜੋ 1937 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਬਵਣਆ ਸੀ, ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਸਾਫ 
ਸੀ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਵਡਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਵਮਸਾਲ 
ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਨੇ ਦ ਜੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਣ ਸਭ ਮੁਿੱ ਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ: 



1. ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਣਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਕੁਿੱ ਝ ਸ ਬੇ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਵਗ੍ਆਂ. 
2. ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਿੱ ਂ ਰਮੁਖ ਬਵਣਆ ਵਰਹਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਤ੍ਹਾਸ਼ਾ 
ਇੰਤ੍ਜਾਮੀਆ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਲੀਆ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਸੀ. 
3. ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ  ਵਵਸ਼ੇ ਉਪਰ ਆਜਾਦੀ ਸੀ ਵਜਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖੁਦਮੁਖਵਤ੍ਆਰੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਸੀ.   
4. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸ ਵਬਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਚੁਣੀ ਗ੍ਈ 
ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 93 ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗ੍ੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਇੰਤ੍ਜਾਮੀਆ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਲੈਣ 
ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਵਕ ਕਨਸਟੀਚਯੁਸ਼ਨਲ 
(ਸੰਵਵਧਾਵਨਕ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤ੍ਸਿੱਲੀਬਕਸ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ 
ਫ਼ਰਮਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗ੍  ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦਾ, ਮਗ੍ਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ ਇਸ ਨ ੰ  ਹੋਰ 
ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਪਾਵਰਤ੍ ਕਰਦੀ ਸੀ. 

 

1937 ਦ ੇਪਰੋਨਵੰਨਸ਼ਅਲ ਇਲੇਕਸ਼ ਸ (ਸੂਬਾਈ ਇੰਤਖਾਬ) 
 

1937 ਦ ੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਦੋ ਪਰਮੁਖ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਵਟਆਂ, ਇੰਵਡਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ (1885 ਵਵਿੱ ਚ 
ਕਾਇਮ) ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ (1906 ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ) ਨੇ ਸ ਬਾਈ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਨਜੀ-ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਉਪਰ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੇ ਸੇ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਕ ਚਾਹਤ੍ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਆਜਾਦ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਵਿੱ ਡੀ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗ੍ੇ; ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਵਿੱ ਡੇ 
ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਗ੍ਵਾਰ ਲਗ੍ੀ. ਉੱਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ-ਮਜਾਵਰਟੀ (ਮੁਸਵਲਮ-ਪਰਧਾਨ) ਵਾਲੇ 
ਸ ਬੇਆਂ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਵਹੰਦ -
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ ਬੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਚੰਗ੍ਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 1585 ਕੁਿੱ ਲ ਸੀਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ 711 ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ 58 ਮੁਸਵਲਮ ਵਰਸਰਵ (ਰਾਖਵਾਂ) ਸੀਟਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਵਸਰਫ਼ 26 ਸੀਟਾਂ 
ਵਜਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ-ਪਰਧਾਨ ਸ ਵਬਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਵਸੰਧ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤ੍ੋਂ 
ਬਹੁਤ੍ ਖਰਾਬ ਨਤ੍ੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋ 
ਗ੍ਈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ; ਵਸੰਧ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤ੍ੇ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਸੀਟ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵਮਿੱਲੀ. ਇਣ ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸ ਬਾਈ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਰਸਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਗ੍ਈਆਂ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਵਹੰਦ  



ਪਰਧਾਨ ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੇ ਵਬਹਤ੍ਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਲ 485 ਸੀਟਾਂ ਵਵਚਂਂੋ 108 ਵਰਸਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ 
ਲੀਤ੍ੀਆਂ (Allana,1977:149). 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ 6 ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ 8 ਸ ਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ. ਇਸ 
ਗ੍ਿੱਲ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਵਕ ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਪਰੌਵਵੰਸੇਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ 
ਗ੍ਿੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ  ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਸਮੁਿੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਬ ਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਾਰ ਗ੍ਈ, ਤ੍ਦ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਮੁਕਰ ਗ੍ਈ, ਵਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨੇ ਵਕ 
ਇਹ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਗ੍ਲਤ੍ੀ ਸੀ (Jalal,1985;Seervai,1989;Wolpert,2002). ਸਚ 
ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਤੰ੍ਗ੍ਨਜਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਵਜਸ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 
ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਵਿੱਨ-ਪਾਰਟੀ ਰ ਲ (ਇਿੱਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ) 
ਕਾਇਮ ਕਰੇਗ੍ੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਨੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਲਸੀਆਂ (ਨੀਤ੍ੀਆਂ) ਅਪਣਾਇਆਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਪਛਾਣ 
ਨ ੰ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਪਰੌਵਵੰਸੇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਗ੍ੜੀ ਪਾਵਲਸੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਏ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ, ਜਗ੍ਾਉਣਾ ਸੀ. ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਇਿੱਕ 'ਵਹੰਦ  ਰਾਜ' ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ 
ਰੋਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਜਨਾਹ ਵਕਾਲਤ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਕੌਮ ਨੇ, ਨਾ ਵਕ ਇਿੱਕ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ (ਅਲਪਸੰਖਅਕ), ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱਕ ਸੀ. 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੇ ਵਰਗ੍ੇ ਵਾਲੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ 
ਕੇ, ਵਸਆਸਤ੍ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. 20 ਮਾਰਚ 1938 ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ, ਇਿੱਕ ਸਵੈਸੇਵਕ 
ਦਸਤ੍ੇ, ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਈ. ਇਸ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਵਚਿੱ ਟੇ ਰੰਗ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੈਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ 
ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵਹਲਾਲ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਰਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ (Allana,1977:175). 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰੀ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੜ ਸੀ ਨਾ ਵਕ ਆਮ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਾਮ ਦਾ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ, ਇਿੱਕ ਜਵਾਬੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਮੀਅਤ੍-ਉਲ-ਉਲਾਮਾ-ਏ-ਵਹੰਦ ਵਰਗ੍ੀ 
ਪਾਰਵਟਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਾਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਅਹਰਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਟੜ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੁਟਾਇਆ ਹੋਰ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਖ ਸ਼ਾਮਦੀ ਵਕਹਾ 
(Report of Court of Enquiry,1954:254). ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੁਹਰਾਈ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਧਾਵਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਵਪਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਸ ਦਖੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਣਗ੍ੇ. 1937 ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਵਹਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ (ਅਲਪਮਤ੍) ਨਹੀਂ, ਮਗ੍ਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਿੱ ਖ, ਇਿੱਕ ਕੌਮ 
ਸਨ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਅਗ੍ਸਤ੍ 



1947 ਦੇ ਮਿੱਧ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਗ੍ਈ. 
 
ਪੰਜਾਬ 
 

1901 ਵਵਿੱ ਚ, ਫਰੰਵਟਅਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜਲਹੇ  ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਕੋਹਾਤ੍, ਬਿੱਨ , ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤ੍ੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਸ ਬੇ ਨੌਰਥ-ਵੇਸਟ ਫਰੰਵਟਅਰ ਪਰੌਵਵੰਸ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਬਣੇ. ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਦਿੱ ਲੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ 1911 ਵਵਿੱ ਚ ਅਲਗ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨ ੰ  
ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਉਸ ਵਦਨ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ਕ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਪ ਰੇ 
ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 'ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਕੇ' ਜੋ ਵਸਿੱਧੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਹੋਰ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ, ਦੋਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਮਲਾਕੇ, ਇਿੱਕ ਨਾਂਅ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਸੀ :ਪੰਜਾਬ ਪਰੌਵਵੰਸ (ਸ ਬਾ). ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਬਾ 138,105 
ਵ.ਮੀਲ (357,692 ਵ.ਵਕ.ਮੀਟਰ) ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਕੇ 99,089 ਵ.ਮੀਲ (256,640 ਵ.ਵਕ.ਮੀਟਰ) 
ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਆਵਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਕਾਇਮ ਰਵਹਆ.  ਮੁਖ ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ 
ਇਕਾਈਆਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਸਨ; ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਸਨ: 

 

1. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਟਿੱਕ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਵਜਹਲਮ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, 
ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹਪ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  

2. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ (ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ), ਲਾਇਲਪੁਰ (ਹੁਣ 
ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ), ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਝੰਗ੍, ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਗ੍ੜ ਅਤ੍ੇ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  

3. ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੁਪ ਰਾ, ਵਸਆਲਕੋਟ, 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  

4. ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਫੀਰੋਜਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ੜਾ ਵਜ਼ਲਹੇ 

5. ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਵਹਿੱ ਸਾਰ, ਰੋਹਤ੍ਕ, ਕਰਨਾਲ, ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸ਼ਮਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ 

 

ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਵਮਲ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਬਣਦੇ ਸੀ. ਇਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 
ਥੋੜੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਇਣ ਦੋ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਜਹਲਮ ਹੋਰ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵਿੱ ਚ, ਲਾਹੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ 
ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਇਣ ਦੋ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੇਂਦਰਤ੍ ਸਨ ਪਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਡਵਵਜਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਬਾਨ/ਬੋਲੀ ਨ ੰ  ਮੁਲਤ੍ਾਨੀ ਜਾਂ 
ਸਰਾਇਕੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਪੋਟੋਹਾਰੀ. ਇਸ ਉਪਰ ਬਵਹਸ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ 



ਉਹ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਪ ਰਬੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਹੰਦੀ ਨਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਿੱ ਖ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਵਹਿੱਸ਼ਾਰ, ਰੋਹਤ੍ਕ, ਕਰਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਦੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਉ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਪੈਂਡ  ਵਹੰਦੀ ਬੋਲੀ ਬਲੋਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਊ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬਹ ਸ਼ੰਖਅਕ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਇਿੱ ਕ 
ਇੰਤ੍ਜਾਮੀਆ ਇਕਾਈ ਸਨ ਨਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਖਤ੍ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ. ਵਹੰਦ  ਹਰ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 'ਵਫਾਦਾਰ' ਸ ਬੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਸ਼ਹ ਰੀ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਤ੍ਜਾਮੀਆ ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  
ਮ ਲ-ਆਧਾਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਨ ੰ  ਲੰਘ ਕੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਵਆਪਕ 
ਵਵਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਹ ਵਵਵਸਥਾ ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਵਰਗ੍ਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਪਿੱਖਪਾਤ੍ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. 
ਅਤ੍ੇ ਲੈਂਡ ਐਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1901 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਦੋ ਕੈਟਗ੍ਰੀਸ (ਸਰੇਵਣਆਂ) ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਵਲਆਂ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਣ ਵਾਵਲਆਂ. ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ 
ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਣ ਵਾਵਲਆਂ ਜਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ , ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਰਜਤ੍ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਵਲਆਂ ਜਾਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਗ੍ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਰਸ ਖ ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜਬ ਤ੍ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ.  ਹੋਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਖ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਲਈ ਵਸਪਾਹੀ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਵਾਏੇ. ਪੰਜਾਬ ਇੰਵਡਅਨ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਅਿੱ ਧੇ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਵਸਪਾਹੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਦੋਨੋ ਜੰਗ੍ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਡੀ ਮਾਵਲਆ ਮਦਦ ਵੀ ਪਹੰੁਚਾਈ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਿਰਦਿ ਸ਼ੁਿਾਰੀ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟਾਂ 
 

ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਸਸ(ਮਰਦਮ ਸ਼ ਮਾਰੀ) ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਅਵਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਉਪਰ ਵਰਸਰਚ 
(ਸ਼ੋਧ) ਕਰਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਸਰੋਤ੍ ਦਾ ਜਵਰਆ ਨੇ. ਬੇਸ਼ਕ, ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਉਪ-ਵਨਵੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ 
ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਲ਼ਗ੍ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ 
ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਜਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ, ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੀ 
ਤ੍ੁਲਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਲਵਕ, ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਦੇ ਹੀ ਡੇਟਾ ਟੇਬਿੱ ਲ ਇਿੱਕਸਾਰ ਨੇ. ਵਸਰਫ਼ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਹਸਤ੍ੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤ੍ੁਲਨਾਤ੍ਮਕ ਟੇਬਲਸ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ 
ਮਾਯ ਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱ ਮ ਸੀ. ਸ਼ੈਂਸਸ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੁਿੱ ਝ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਵਕਉੇਂਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ 
ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਰਕਤ੍ਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਧੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਧੀਨ ਇਲਾਵਕਆਂ, ਵਵਿੱ ਚ ਹੁਵਦੰਆਂ ਸੀਂ. ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਜਾਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ. 
ਇਹ ਗ੍ੌਰਤ੍ਲਬ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਸਰਫ਼ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਵਟਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਧੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਗ੍ਿੱ ਲ-
ਬਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜੇ ਹੋਏ. ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਸਰਫ਼ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਅਤ੍ੇ ਵਾਟਰ ਹੇਡਸ ਬਾਰੇ 



ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਅਸਰ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਇਸਟੇਵਟਸਵਟਕਸ (ਅੰਕੜੇ) ਜ਼ੇਹਨੀ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਅਵਹਮ ਹੈ. 

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀਆਂ 1901-1941 
ਸਾਲ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹੰਦ * ਵਸਿੱ ਖ ਇਸਾਈ ਦ ਜੇ 
1901 49.6 41.3 8.6 0.3 0.2 
1911 51.1 35.8 12.1 0.8 0.2 
1921 51.1 35.1 12.4 1.3 0.1 
1931 52.4 30.2 14.3 1.5 1.6 
1941 53.2 29.1 14.9 1.5 1.3 

ਸਰੋਤ੍: ਸੈਂਸਸ ਔਫ ਇੰਡੀਆ, 1941, ਵੋਲਯੁਮ ੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਟੇਬਲ, ਸਫ਼ਾ 46. 
* ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ੍ ਵਸਡ ਲਡ ਕਾਸਟਾਂ (ਜਾਤ੍ਾਂ) ਦੇ ਵਹੰਦ  ਸ਼ਾਮਲ. ਵਸਡ ਲਡ ਕਿੱ ਸਟ ਵਵਿੱ ਚ ਛੋਟੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ 
ਦਵਲਤ੍ ਸਾਮਲ ਸੀ. 

 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਬਰਨਟਸ਼ ਇਲਾਨਕਆਂ ਤੇ ਿੁਸਨਲਿਾਂ, ਨਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਸੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀਆਂ 
1881-1941 

ਸਾਲ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹੰਦ * ਵਸਿੱ ਖ ਇਸਾਈ 
1881 51.72 40.29 6.56 - 
1931 56.54 26.83 12.99 1.74 
1941 57.06 26.56 13.22 1.77 

ਸ਼ਰੋਤ੍: ਉੱਪਰੀ ਟੇਬਲ ਦੋ ਅਲਗ੍ ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ, ਸੈਂਸਸ ਔਫ ਇੰਡੀਆ, 1931, 
ਵੋਲਯੁਮ XVII,, ਪਾਰਟ 1, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 1881 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 1931 ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਖਾਂ ਦੀ 
ਫ਼ੀਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਬਦੀਲੀ, ਸਫ਼ਾ 291 ਤੇ੍ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਹੋਇਆ ਨੇ. 1941 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਸਰਲੇਖ 'ਸੈਂਪਲ ਟੇਬਲਸ 
VII,XI,XIII' ਦੇ ਸਫ਼ੇ 65 ਤ੍ੋਂ, ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਅੰਕੜੇ ਲੀਤੇ੍ ਨੇ. 1881 ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ 0.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਅੇਗ੍ੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ੍ ਵਸਡ ਲਡ ਕਾਸਟਾਂ (ਜਾਤ੍ਾਂ), ਦੋਨੋ ਵਹੰਦ  ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, 
ਮਗ੍ਰ 1931 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ੍ 1941 ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਸੈਂਸਸ ਤ੍ਕ, ਦਵਲਤ੍ ਸਮਪਰਦਾਈ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਖ ਦ ਨ ੰ  ਸ਼ੈਂਸਸ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਿੱ ਧਰਮੀ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਪੈਸ਼ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਿੱ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਤ੍ੋਂ 
ਵਹੰਦ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ. 

 
 

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱ ਧੀ. ਹੇਠਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਅੰਕੜੇ 'ਦੀ 
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 1947' ਵੋਲਯੁਮ I (1993:151) ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਜੋ ਵਕ ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱ ਮਦ 
ਸਦੁਿੱ ਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੰਕਲਨ ਹੈ. 



1881 52.75 
1891 51.83 
1901 52.31 
1911 55.29 
1921 55.27 
1931 56.98 
1941 57.06 

 

ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 1881 ਤ੍ੋਂ 1941 ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਵਹੰਦ  ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਫ਼ਰਕ  
ਵਨਸਬਤ੍ ਬੜੀ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਬੇਹਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱ ਧੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਰਕ  ਵਨਸਬਤ੍ ਬੜੀ ਤ੍ੇਜੀ 
ਨਾਲ ਵਧ ਵਗ੍ਆ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵੇਖ ਚ ਕੇ ਹਾਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤ੍ੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲਗ੍ੀ. ਦ ਜੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ੍ੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਨ ਇਸਾਈ ਅਤ੍ੇ ਅਧਰਮੀ: ਦੋਵੇਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਸਨ 
ਵਜਸ ਨੇ ਸੇਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬੇਕਦਰ ਅਤ੍ੇ ਜਬਰਣ ਵਭਰਸ਼ਟ ਕੀਤ੍ੇ ਤ੍ਬਕੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਛ ਤ੍ ਜਾਂ 
ਹਵਰਜਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਤ੍ਾਂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮਾਮ ਲੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਅਲਪਸੰਖਅਕ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗ੍ਏੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜਾਮੀਆ 
ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਆਸੀ ਸੰਗ੍ਠਨਾ ਨੇ ਜਾਨ-ਬ ਝ ਕੇ ਆਬਾਦੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵਨਸਬਤ੍ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਖ਼ਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ 
ਮਰਦਮ ਸ਼ ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾਵਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ੍ 
ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਖ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਿ ਦੇ ਨਖ਼ਆਲ 
 

1924 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤ੍ਕ, ਆਵਰਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗ੍  ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 
ਦੀ ਟਰੀਬਯ ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਲੇਖ ਵਲਖੇ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 'ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਦੋ 
ਸ ਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹ ਸੰਖਅਕ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਵਜਸ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ [a] 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇ; ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਬਹ ਸੰਖਅਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜਸ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ [b] ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ ਚਲਾਉਣ' (Aziz,1995: 145). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਐਨ.ਡਬਲ .ਐਫ.ਪੀ, 
ਵਸੰਧ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਬੰਗ੍ਾਲ ਮੁਸਵਲਮ ਸ ਬੇ ਬਣਨ. ਸਰਦਾਰ ਵਕਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਲਾਲਾ 
ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ ਕੋਹਾਤ੍, ਐਨ.ਡਬਲ .ਐਫ.ਪੀ (ਹੁਣ ਕੇ.ਪੀ.ਕੇ) ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਲਪਸੰਖਅਕਾਂ ਉਪਰ ਸਤੰ੍ਬਰ 



1924 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਵਵਹਸ਼ੀਆਣਾ ਹਿੱ ਮਲੇ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਹੇ ਉੱਤ੍ਰ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ (1989:9). ਵਸੰਘ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਲਾਜਪਤ੍ 
ਰਾਏ ਆਜਾਦ ਮੁਸਵਲਮ ਸ ਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤ੍ਾਰ ਸ ਬੇ ਬਾਰੇ (1989:10), ਮਗ੍ਰ ਕੇ.ਕੇ.ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਆਪਣੇ 
24 ਦਸੰਬਰ 1924 ਦੇ ਦੀ ਟਰੀਬਯ ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ (Aziz,1995: 145-146). ਹ ਣ, ਜਦ ਵਹੰਦ -ਪਰਧਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 
ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਆਈ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਮ ਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਖ ਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵੀ ਕੌਮੀ ਤ੍ਣਾਅ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਕਰ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸ ਰਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਉਸ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵਾਬ ਸਰ ਮੋਹਿੱਮਦ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (Singh 1989:12). ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਮਸ਼ਵਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਕਉਂਵਕ, ਅਗ੍ਰ ਇਸ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾਂਦਾ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਅਚਾਨਕ ਘਿੱਟ ਜਾਂਦੀ; ਵਸਿੱ ਖ ਵੀ ਨਾਰਾਜ ਸੀ. 1930-31 ਵਵਿੱ ਚ 
ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੰਵਡਅਨ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਨਫੇਰੇਂਸ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੌਜ ਦ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਖਵਤ੍ਆਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਸ ਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸ ਬੇ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਬਹ ਸ਼ੰਖਅਕਤ੍ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੇ, ਰਾਖਵਾਂ ਬਹ ਸ਼ੰਖਅਕਤ੍ਾ ਤੇ੍ ਬਗ੍ੈਰ 
ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਵਵਵਸਵਥਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤੇ੍ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਨ ੰ  (ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਅਤ੍ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ) ਅਲਗ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਇਣ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹ ਸੰਖਅਕ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਨਸਲੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਐਨ.ਡਬਲ .ਐਫ.ਪੀ  ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਵਮਲਦੇ ਨੇ (Ibid: 11-12).  
  

ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਸੋਚਣਾ ਪਏਗ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਤ੍ੀਜੀ ਵਿੱ ਡੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ੍, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਮਾਤ੍-ਭ ਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਖਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਹਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉਪਰ ਸੋਚ, 
ਬੇਹਦ ਅਵਹਮ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਭਾਰੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸ ਬੇ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਕੌਮ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਵਕ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕੌੜਾ ਅਪਵਾਦ 
ਵਛੜ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਕੁਿੱ ਝ ਆਵਰਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਜ਼ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਪੰਥ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ  ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ 
ਖ਼ਾਸ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ. 

ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦੀ ਅਵਹਮ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਦੋ 
ਪਾਰਵਟਆਂ, ਇੰਵਡਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਜੋ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆਂ, ਉਹ ਵਵਰੋਧੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਸਕਰਨਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ. ਇੰਵਡਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਇਿੱਕ ਸੇਕੁਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ 



ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ 
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜਬ ਤ੍ ਖੇਤ੍ਰੀ ਦਲ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਯੂ ੀਅਨ ਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 
 

ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨ ੰ  ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ) ਦੀ 
ਕਾਇਮੀ 1923 ਤ੍ੇ ਹੋਈ. ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ 1946 ਤ੍ਿੱ ਕ ਹਾਵੀ 
ਰਹੀ. ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ੍ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰਬਲ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਇਮਵਪਵਰਅਲ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਅਿੱ ਧ 
ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਪਾਹੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕ  ਜਾਤ੍ੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਚ ਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਸਥਾਪਕ ਸਰ ਫ਼ਜ਼ਲ-ਇ-ਹੁਿੱ ਸੈਨ (1936 ਨ ੰ  ਮੌਤ੍ ਹੋਈ) ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਮਨ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ 
ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰੀ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਵਸਿੱਖ ਇਣ ਸਭ ਦਾ ਵਹਿੱਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ (Oren, 1974: 397; Ali, 
1970: 425–81). ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਈਦ ਅਫ਼ਜਲ ਹੈਦਰ ਅਤ੍ੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ 
ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਪਰੋਫੇਸਰ ਵੀ.ਐਨ.ਦਿੱ ਤ੍ਾ ਦਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੰਬੇ ਚਲੇ. ਦੋਨਾਂ ਨੇ 
ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਕ ਸਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਇਿੱਕ ਬੇਵਮਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗ੍  ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਆਵਜ਼ਮ ਹ ਿੱ ਸੇਨ ਦਾ ਵੀ 
ਇੰਟਰਵਵਊ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤ੍ਹਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ 
ਲਈ ਵੀ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 

ਸ਼ਰ ਫ਼ਜ਼ਲ, ਖ ਦ ਇਿੱਕ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਮੁਖ ਵਟਕਾਣਾ 
ਤ੍ਾਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਕਾਬਲੀਅਤ੍ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ (ਤ੍ਾਲੀਮ) ਵਜੀਰ 
ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੜਹਾਈ-ਵਲਖਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹ ਰ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਕੋਟੇ (ਵਹਿੱਸਾ) ਦਾ ਇੰਤ੍ਜਾਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਹੰਦ  ਇਸ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਸਰ ਫ਼ਜ਼ਲ, 
ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਲਾਜਵਾਬ ਤ੍ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ 
ਹੋਏੇ. ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਉਪਰ ਵਸਆਸਤ੍ ਕਰਣ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਖ਼ਤ੍ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਹਦ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ 
ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਡੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਇਿੱਕ ਯਥਾਰਥੀ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਵੀ 
ਸਨ, ਮਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਰਹੇ (Ali, 1970: 425–
81).  

1909 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੇਤ੍ ਇੰਵਡਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 
ਅਲਗ੍ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ. 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਮ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ 
ਵਾਲੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਚੁਣੀ ਗ੍ਈ ਵਜਾਰਤ੍ਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਾਈਆਂ. ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 



ਵਧਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਮਗ੍ਰ 1937 ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ, ਜਦ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਹੋਏ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਚੁਣੇ ਵਗ੍ਅੇ 
(ਕ ਛ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੇ ਚੀਫ ਵਮਵਨਸਟਰ). ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 
ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਵਘਰਣਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍  ਜਵਾਹਰਲਾਲ 
ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੁਵਨਅਵਨਸਟ 
ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਨਾਮੰਜ ਰ ਸੀ. ਸ਼ਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਤ੍ੇ ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ, 
ਮਗ੍ਰ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ 
ਵਜਨਾਹ-ਵਸਕੰਦਰ ਪੈਕਟ ਔਫ 1937 ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੋਂ ਜਾਵਣਆ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ 
ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ ਦੇ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਦਿੱਸ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਬਣਨ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ 
ਗ੍ਏ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਮਆਰ ਤ੍ੇ, ਹਿੱਥ ਮਜਬ ਤ੍ ਕਰ ਸਕਣ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, 
ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਚ, ਆਪਣੀ ਵਸਆਸੀ ਪਵਹਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਆਜ਼ਾਦ 
ਸੀ  (Carter, 2004: 142–7). 

ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ 
ਰਿੱਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਥੋੜੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਵਰਨਰ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਿੱਕ ਦੁਰਲਿੱ ਭ ਘਟਨਾ ਹੈ. ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਵਰਆਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਵਨਸਬਤ੍ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ 1940 ਦ ੇਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹਲੀ 
ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ੇ ਸੀ. ਜਦ ਦ ਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਵਛੜ ਗ੍ਈ, ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਆਪਣੀ 13 ਸਤੰ੍ਬਰ 1939 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਹੇਨਰੀ 
ਕਰੇਕ ਨੇ ਲੌਰਡ ਵਲਨਵਲਿੱ ਥਗ੍ੋ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਨ ੰ  ਉੱਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਅਿੱ ਧ ਵਮਵਲਅਨ ਵਸਪਾਹੀ, 
ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗ੍ੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਮ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਉਹ 
ਆਸ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੋ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਜਾਰਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤ੍ੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਸੀ (Ibid: 378). ਤ੍ਾਵਹਰ ਲਾਹੌਰੀ ਗ੍ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਭਾਵਂਂੇ 
ਵਹੰਦ , ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਮਸਾਲ ਸਨ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ: 
 

ਸ਼ਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਾਲੀਯਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕਿੱ ਲਾ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਇਿੱ ਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਲਾਵਜ਼ਮ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ 
ਵਕਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਮਾਲੀਆ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੰੁਦੇ ਤੇ੍ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ੍ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ 
ਲਿੱ ਭ ਲੈਂਦੇ. ਸ਼ਰ ਛੋਟ  ਰਾਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਕੁਿੱ ਝ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਛਿੱਡੀ ਤ੍ਦ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਆਗ੍  ਬੜੇ ਮਜਬ ਤ੍ 
ਚਿੱ ਵਰਤ੍ਰ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗ੍  ਵੀ ਪਿੱਕੇ ਅਤੇ੍ ਬੇਵਮਸਾਲ ਦੇਸ਼ਭਗ੍ਤ੍ੀ ਦੇ ਚਿੱ ਵਰਤ੍ਰ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਸਰ 
ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫ਼ੌਜ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮੇਜਰ ਸੀ (1994: 223–4). 

 



ਵਸਆਸੀ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ, 
ਪੰਜਾਬੀਅਤ੍ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਇਹਸਾਸ ਵਿੱਲ ਸੁਪੁਰਦ ਸਨ, ਜੋ ਮਜਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਤ੍ੋਂ 
ਉਪਰ ਅਤ੍ੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਜੰਗ੍ੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਨਾ ਵਮਲਾਉਣ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 1939 ਤ੍ੇ ਅਸਤ੍ੀਫਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ੍ 
ਬਦਲਣ ਲਗ੍ੇ ਜਦ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਦੇ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਗ੍ਾ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਇੰਵਡਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰਭਾਵ ਸੀ. 

ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤ੍ੀਜੇ ਪਰਮੁਖ ਰਹਨੁਮਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਹੰਦੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕ ੇ
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਆਗ੍  ਸਰ ਛੋਟੁ ਰਾਮ ਸਨ. ਉਹ ਹਵਰਆਨਾ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ੀ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਤ੍ਾਇਅੇ ਹੋਏ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ 
ਥਿੱ ਲੇ ਦਿੱ ਬੇ ਤ੍ਬਕੇ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਰਾਹਤ੍ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ (Gopal, 1988). ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ 1901 ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਔਫ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ 
ਤ੍ਵਹਤ੍ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ, ਸ ਦਖੋਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਉਪਰ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਪਰ, ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਸ ਦਖੋਰਾਂ ਉਪਰ ਲਗ੍ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਚਾਲਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਵਕਸਾਨ ਸ ਦਖੋਰਾਂ 
ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਵਗ੍ਅੇ. ਸ਼ਾਬਕਾ ਕਮਊੁਵਨਸਟ ਆਗ੍  ਅਤ੍ੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਜੈਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ 
ਰਵਹ ਚੁਕੇ ਹਰਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ੍ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤ੍ੇ: 

'1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਹੰਦ  ਵਪਾਰੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗ੍ੜ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਥਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਿੱਟ ਸੀ. 1936 ਵਵਿੱ ਚ ਜਦ ਸਰ ਛੋਟੁ ਰਾਮ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਿੱ ਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ 
ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਸ ਦਖੋਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਇਸ 
ਵਬਿੱਲ ਨ ੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮਹਿੱ ਮੁਦ ਅਲੀ (ਲੇਖਕ ਤ੍ਾਰੀਕ ਅਲੀ ਦੇ ਚਾਚਾ) ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨ ੰ  ਵਮਿੱ ਲੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ 
ਵਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ ਦੇ 13 ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਤ੍ੋਂ 7 
ਕਮਊਵਨਸਟ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਬਿੱ ਲ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਮਗ੍ਰ ਬਾਕੀ 6 ਜੋ ਕਮਊਵਨਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 
ਦ ਰ ਰਹੇ. ਅਤ੍ੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤ੍ੋਂ ਬਗ੍ੈਰ ਹੀ ਵਬਿੱ ਲ ਮੰਜ਼ ਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ 
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ ਮਗ੍ਰ ਵਫਰ ਵੀ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸ ਦਖੋਰ ਅਪਣਾ ਧੰਧਾ ਬੇਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਨਵੱਚ ਕਾਂਗਰੇਸ 
 

ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 1946 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇੰਵਡਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਮਾਮ ਲੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ 
ਸੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਜੋ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ 



ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱ ਵਚਆ. ਵਫਰ ਵੀ, ਵਫ਼ਰਕ  ਜਾਗ੍ਰਣ ਨਾ ਵਕ ਖੁਿੱਲਹ-ਵਦਲੀ ਕੌਮੀ 
ਜਾਗ੍ਰ ਕਤ੍ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਆਸੀਕਰਣ ਹੋਰ ਗ੍ਤ੍ੀਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਦਾ ਜਵਰਆ ਬਣੀ ਹੋਰ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਲਈ 
ਵੀ ਲਾਗ੍  ਹੋਈ. ਪਿੱਲ ਵੈਲੇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਤ੍ਿੱ ਖੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਵਫ਼ਰਕ  ਸਮ ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ੍ ਵਸਆਸੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੁਖ਼ਤ੍ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਨਾ 
ਵਕ ਕੌਮੀ ਤੇ੍ਹਰੀਕ ਦਾ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਫ਼ਰਕ  ਸਮ ਹਾਂ ਨੇ, ਅਗ੍ਵਾਈ, ਕਾਡਰ ਅਤੇ੍ ਵਫਰਕ  ਮਸਵਲਆਂ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਵਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦੋ 
ਦਹਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣੇ (1976: 390). 
 

ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤ੍ੀ. ਪਵਹਲਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ-ਭਾਰਗ੍ਵ ਦਾ 
ਗ੍ੁਟ, ਵਜਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਵਰਆਇਤ੍ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਉਹ ਵਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ. ਦ ਜਾ ਗ੍ੁਟ ਸੀ ਸਵਤ੍ਆਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 
ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਡਾ.ਸਵਤ੍ਆਪਾਲ ਅਤ੍ੇ 
ਡਾ.ਸੈਫ ਦੀਨ ਵਕਚਲ  ਨੇ, 1919 ਦ ੇਜਵਲਆਂਵਾਲਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਧਾਗ੍ੇ ਨਾਲ ਬੰਧਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ-ਭਾਰਗ੍ਵ ਦੇ ਗ੍ੁਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  
ਮਹਾਸਭਾ ਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਗ੍ਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਦੋਵੇਂ ਵਹੰਦ  
ਗ੍ੁਟ ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤ੍ੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹ ਮਿੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਇਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੰ , ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਦਿੱ ਸ ਬਣਾਦੀ ਸੀ. 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਸਵਤ੍ਆਪਾਲ ਗ੍ੁਟ ਕੌਮੀਅਤ੍ ਦੇ ਹਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. 
ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਅਤ੍ੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਾਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਜਦ 
ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ ਦੀ 1928 ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਵੰਗ੍ 
(ਦਿੱ ਖਣਪੰਥੀ) ਦੀ ਬਾਗ੍ਡੋਰ ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਦ ਵਕ ਸਵਤ੍ਆਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਚਿੱ ਰ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਲੇਫਟ ਵਵੰਗ੍ (ਵਾਮਪੰਥੀ) ਦੀ ਬਾਗ੍ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ (Ibid: 389–
402).ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਭਾਰਗ੍ਵ ਗ੍ੁਟ ਦੇ ਕਈ ਸਦਿੱਸ ਪਰਮ ਖ ਸਾਹ ਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਵਵਿੱ ਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਵਲਕ ਕਿੱ ਮਾਂ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ. 

ਪਰ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸਮੁਿੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਪਵਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ, ਵਵਆਪਕ ਅਧਾਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ 
ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ, ਉਪਵਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਵਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਘ 
ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਰ ਵਖਲਾਫ਼ਤ੍ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱਚੇ ਚਿੱ ਲੇ ਆਏ. ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਮੁਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ: ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਵਦਰ ਕਸੁਰੀ (ਪਰੇਸੀਡੇਂਟ), ਵਮਆਂ ਇਫਵਤ੍ਖਾਰਉੁਿੱਦੀਨ 
(ਪਰੇਸੀਡੇਂਟ), ਡਾ.ਸੈਫੁਦੀਨ ਵਕਚਲੁ (ਪਰੇਸੀਡੇਂਟ), ਡਾ.ਮੋਹਿੱ ਮਦ ਆਲਮ (ਜੈਨਰਲ ਸੇਕਰੇਟਰੀ) ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਿੱ ਮਦ 
ਹਯਾਤ੍. ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਹਯਾਤ੍ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਕਰੀਬੀ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ 
ਮਹਿੱ ਮੁਦਾ ਬੇਗ੍ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਵਰਸਤ੍ੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਵਸਤ੍ਾਰ 



ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਗ੍ਿੱ ਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਮਸ਼ਹ ਰ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤ੍ਾਦ ਦਾਮਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. 

ਮੈਂ ਬਹੁਤ੍ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜੁਰਗ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ੁਫ਼ਤ੍ਗ੍ੁ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਮੈਨ ੰ  
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਉਪਵਨਵੇਸ਼ ਵਵਰੋਧੀ ਮੁਸਵਲਮ, ਕਈ ਵਜਵਲਹਆਂ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਵਜਹਲਮ, 
ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਲੁਵਧਆਣਾ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ 
ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਸਵਹਯੋਵਗ੍ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਰਾਰ, ਦੇਵਬੰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਅਹਲ-ਏ-
ਹਦੀਥ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਕਟਿੱ ੜ ਉਲੇਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 1940 ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਾਮਕ ਇਿੱ ਕ 
ਅਲਗ੍ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਮੁਸਲੀਮ 
ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੋਂ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਨਫ਼ਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਾਂਧੀ ਹੋਰ ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਬੜਾਹਟ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਟੇਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸਵਥਤ੍ ਹੈਰੋ ਤ੍ੇ ਪੜਹੇ ਨਵਹਰੁ ਨ ੰ  ਗ੍ਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਏਮਰਸਨ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਦਿੱ ਵਸਆ 
(Carter, 2004: 69).  
 

ਪੰਜਾਬ ਿੁਸਨਲਿ ਲੀਗ 
 

ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ 1938 ਤ੍ਿੱ ਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲਨਵਲਥਗ੍ੋ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍,ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਏਮਰਸਨ ਨਾ ਤ੍ੇ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਹਮ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਲੀਗ੍ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਵਸਰਫ਼ ਸਰਸਰੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ (Carter, 2004: 47–56). ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 
ਸਮੁਿੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਤ੍ਰ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਸੀਅਤ੍ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਸਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ 
(ਇੰਤ੍ੇਕਾਲ:1932), ਇਿੱਕ ਵਡੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹੁਰ ਵਕੀਲ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਤ੍ਰ 
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਆਗ੍  ਸਨ (Shahnawaz, 2002). ਸ਼ਫ਼ੀ ਰਾਈਟਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱ ਖਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਇਕਬਾਲ ਇੰਡੀਆ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗ੍  ਸਨ. ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਾਮ ਲੀ ਜਮਾਤ੍ ਰਹੀ ਅਤ੍ੇ 1937 ਦੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਵਸਰਫ਼ ਦੋ 
ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਗ੍ਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਯਕੀਨਨ 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ, ਇਸ ਨੇ ਬੁਿੱ ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱ ਚਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 1940 ਵਵਿੱ ਚ, ਜਦ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਮੰਚ ਤ੍ਂਂੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਬੁਿੱ ਧੀਜੀਵੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਇਿੱਕ ਹੁਜ ਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਵਗ੍ਅੇ. ਪਰਮੁਖ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, 1943 ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਅਨੀਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ. ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ 



ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਨਾ ਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਇੰਵਡਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦ ੇ
ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਇਕਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦ 
ਦਿੱਲ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗ੍ਏ (Talbot,1996). 
 

ਨਸੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 
 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  1919 ਤ੍ੇ ਅਲਗ੍ ਮਤ੍ਦਾਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਧ  ਸੀਟਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਨਸਬਤ੍ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ (Grewal, 2000: 132). ਵਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਮਗ੍ਰ ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਪੁਜਾਵਰਆਂ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬ  
ਵਵਿੱ ਚ ਕਰਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਜਨਤ੍ਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਆਸੀ ਅਖਾੜੇ 
ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤ੍ੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਈ. ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 1942 ਤ੍ਕ, ਕਈ ਮੁਿੱਦੇਆਂ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦਾ 
ਸਵਹਯੋਗ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਕਾਵਲਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗ੍ੁਟ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ ਜਦ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤ੍ੀ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ, ਇਿੱਕ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਜਗ੍ਾਰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਵਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਝਗ੍ੜਾ ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਸੰਕਟ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਜਦ 1942 ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਕਿੱ ਵਵਟ ਇੰਡੀਆ ਮ ਵਮੇਂਟ (ਭਾਰਤ੍ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ) 
ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਪਰੋਫੇਸਰ ਵਕਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗ੍ੜ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਫ਼ਤ੍ਗ੍  ਕੀਤ੍ੀ. 
 

ਛੋਟੇ ਨਸਆਸੀ ਸੰਗਠ  ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 
 

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਮੁਸਵਲਮ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਮਜਲੀਸ-e-ਅਹਿੱਰਾਰ 
(1929) ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਸਵਹਯੋਗ੍ੀ ਸੀ; ਜਦ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜ ੇ
ਖਾਕਸਾਰ ਤ੍ੇਹਰੀਕ (1931) ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱ ਧ-ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ੰਗ੍ਠਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਫੈਵਸਜਮ ਨਾਲ 
ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਸੀ (Hafiz, 2001: 167–200; 
217–34). ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਵਅਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ) 
ਦੋਨੋ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਠਨ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰਕਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਛੋਟੇ ਵਖਡਾਰੀ ਸਨ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ 
ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਗ੍ਰਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁਵਝਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (Ali, 1970: 674–79). ਇਸ ਨ ੰ  
ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤ੍ੇ ਮਹਾਰਤ੍ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਹੇ ਵਾਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ
ਕਮਊੁਵਨਸਟ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ 
ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਜਦ 1941 ਤ੍ੇ ਸੋਵੀਅਤ੍ ਯ ਨੀਅਨ ਉਪਰ ਵਹਟਲਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਤ੍ ੇ



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਊੁਵਨਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਜੰਗ੍ੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 
ਸਵਹਯੋਗ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਨਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਮਲ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਕਮਅੁਵਨਸਟਾਂ (ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸਾਈ) ਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲਵੇ ਯ ਨੀਅਨ ਉਪਰ ਥੋੜਾ 
ਬਹੁਤ੍ ਪਰਭਾਵ ਸੀ (Josh, 1979). 
 

ਲਾਿੌਰ ਰੇਜੋਲਊੁਸ਼  (ਿਤਾ) : 23 ਿਾਰਚ 1940 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਕਬਾਲ ਨੇ 1930 ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਖ਼ਆਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ 
ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰੇ, ਇਸ ਨ ੰ  1938 ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਜੀਦਗ੍ੀ ਨਾਲ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 
ਕਈ ਮਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ 
ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ (ਮਤ੍ਾ) ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਵਜਸ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ 'ਅਵਾਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ'(Malik, 2001). ਇਹ ਵਕਹਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ: 
 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਿੱਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੇ੍ ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਵਚਾਰਯੋਗ੍ ਵਖਆਲ ਹੈ 
ਵਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੋਈ ਅਸ ਲੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਕਾਰਗ੍ਰ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ 
ਉਹ ਇਸ ਵਨਮਨਵਲਖਤ੍ ਵਸਧਾਂਤ੍ ਦੇ ਵਤ੍ਆਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ: ਭੁਗ੍ੋਲ ਦੇ ਵਹਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਆਜਾਦ ਸ ਬੇ' ਬਣਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਕਾਇਆਂ 
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤ੍ਾਰ ਅਤੇ੍ ਸਰਬ-ਸਿੱਤ੍ਾਧਾਰੀ ਹੋਣ (Allana, 1977: 226–7). 

 

ਵਿੱਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਸਰ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਜ਼ਫਰ ਿੱ ਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ , ਜੋ ਅਹਮਵਦਆ ਕੌਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਹਸਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਏਕਸੇਕਯੁਵਟਵ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਵੀ ਸਨ, ਵਲਨਵਲਥਗ੍ੋ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੇਮੋਰਨਡਮ 
(ਯਾਦ-ਪਿੱਤ੍ਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ 
ਮੰਗ੍ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ (Khan, 1987: 29–30). ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦ ਜਾ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਪੁਰੀ ਉਗ੍ਰਤ੍ਾ 
ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਟੇਨ ਇੰਵਡਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਉਹ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਤ੍ੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉੁਸ ਵਕਤ੍ ਅਹਮਵਦਆ ਕੌਮ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਰਹਨ ਮਾ, ਵਮਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿੱ ਮੁਦ ਅਵਹਮਦ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਹੇਨਰੀ ਕਰੇਕ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 1940 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਅਿੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੀਰ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸੇਂਬਲੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਯੁਵਨਅਵਨਸਟ ਸਦਿੱਸ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ 
ਅਹਮਵਦਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਦਲਚਸਪ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਹੋਈ….ਪੀਰ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਵਦਿੱਤ੍ੀਆਂ ਜੋ 
ਤੁ੍ਹਾਣ  ਵਦਲਚਸਪ ਲਗ੍ੇ. ਅਵਹਮਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਕਸਾਰ ਤੇ੍ਹਰੀਕ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਵੀ 
ਅਵਹਮਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਵੜਆ ਹੈ. ਦ ਜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਅਹਮਵਦਆਂ ਨ ੰ  



ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਗ੍  ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ. ਖੁਦ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਨ ੰ  
ਯੁਵਨਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ੍ ਵਸਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਦਿੱਸ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਮਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ 
ਉਨਹ ਾਂ  ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਨੁਮਾ, ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣਗ੍ੇ ਵਕ ਉੁਸ ਦੇ ਚੇਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੀਗ੍ ਤੇ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ 
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾਵੇ (Carter, 2005: 101). 

 

ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰੇ 
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਦੀਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਮੋੜ ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ 
ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬੀ ਅਮਲ, ਬੇਹਦ ਘਬੜਾਹਟ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਖ਼ਰਾਰਾਂ ਨੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਮਕਬ ਲੀਅਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਵਧ ਗ੍ਈ 
(ਸੀ.ਆਰ ਅਸਲਮ, ਅਵਹਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗ੍ਰ  ਅਤ੍ੇ ਅਮਰਨਾਥ ਸਹਗ੍ਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ). 
ਤ੍ਾਵਹਰ ਲਾਹੌਰੀ ਗ੍ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਮਾਰਚ 1940 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਅੇ, ਲਾਹੌਰ ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ 
ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ (1994: 224–5). 

ਪਰ, ਵਸ਼ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਹਮਵਦਆ ਕੌਮਾਂ ਸੁਿੱ ਨੀ ਪਰਧਾਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਇਹ 
ਵਸ਼ਆ ਆਗ੍  ਸਈਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੀਰ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਜੁਲਾਈ 1944 ਦੀ ਵਚਿੱ ਠੀ ਚਪਿੱਠੀ ਤ੍ੋਂ ਜ਼ਾਹਰ 
ਹੈ (Allana, 1977: 375-9). ਦੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਔਫ ਐਕਸ਼ਨ ਔਫ ਦ ਆਲ ਪਾਰਟੀਸ ਵਸ਼ਆ ਕਨਫੇਰੇਂਸ ਨੇ 
25 ਦਸੰਬਰ 1945 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਖ਼ਾਵਰਜ ਕੀਤ੍ਾ 
(Bakshi, 1997: 848–9). ਪਰ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸ਼ਆ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਿੱ ਲ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ 
ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਗ੍ੈਰ-ਵਫ਼ਰਕਾਪਰਸਤ੍ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਅਹਮਵਦਅੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਅਲਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਸ਼ਰ ਜ਼ਫ਼ਿੱ ਰੁਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਵਿੱ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਤ੍ਦ ਅਵਹਮਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਸਹਾਰਾ 
ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1947 ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Court of Inquiry, 1954: 
196). ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਮਵਦਆਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੇ ਵਪਛੇ ਸਾਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਣ 
ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਵਫ਼ਰਕਾਪਰਸਤ੍ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ੍ਾ. 

ਵਕਸੀ ਵੀ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ, 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਆਸਤ੍ 
ਦਾ ਵਧਆਨ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ (ਅਲਪਸੰਖਅਕ) ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਮਿੱਜਾਵਰਟੀ 
(ਬਹ ਸੰਖਅਕ) ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. 1 ਅਪਰੈਲ 1940 ਨ ੰ  ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲਨਵਲਥਗ੍ੋ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਇਿੱ ਕ 
ਲੰਬੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਤ੍ਾਰ) ਤ੍ੇ ਕਰੇਕ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 'ਮੁਸਵਲਮ ਸੋਚ ਹੁਣ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਬਾਹਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ. ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਦਲੇਰ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  ਹੀ ਖੁਲਹੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, 
ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਜਾਂ ਨੁਕਤ੍ਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ'(Carter, 2005: 108–9). 

 ਇਹ ਸਭ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਹਸਵਤ੍ਆਂ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਮੇਜਬਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ 



ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਬਹਰ ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ, ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਦ ਦਾ ਅਵਹਮ 
ਸ ਬਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਜ਼ਾਦ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਢ ੰ ਘੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨ ੰ  ਟਿੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਉਹ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜੋਵਰਟੇਵਰਅਨ (ਬਹ ਸੰਖਅਕਵਾਦ) ਜ਼ਲੁਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰਗ੍ੁਲ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਅਤ੍ੇ ਪਰਚਾਰ ਪ ਰੇ 1940 ਅਤ੍ੇ 1941 ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਸਰ 
ਇਸਟੇਫੌਰਡ ਕਰੀਪਸ 1942 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਮਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਕਰੀਪਸ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਮੇਮੋਰੇਨਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਤ੍ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਅਗ੍ਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਸੀ. 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸਿੱ ਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸ ਬੇ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਪਿੱਛਮ ਇਿੱਲਾਕੇ ਵਸਰਫ਼ ਇੰਤ੍ਜਾਮੀਆ ਵਜਹਾਂ ਨਾਲ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ ਸ਼ ਮਾਰ ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਵਨਸਬਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਵਨਸਬਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਵਧ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ, 'ਪਰ, ਅਸੀਂ 
ਹਰ ਮੁਮਵਕਨ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗ੍ੇ ਵਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਯ ਨੀਅਨ ਤ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱ ਖ ਨਾ ਹੋਅੇ. ਅਸੀਂ 
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ੍-ਭੁਮੀ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਵਹਮ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਾਂਗ੍ੇ ਜੋ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਬ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਨੇ'(Mansergh and Lumby, 1970: 582-8; Kirpal Singh, 1972: 26–7). ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ 
ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ, ਪਰੈਸੀਡੇਂਟ, ਵਸਿੱ ਖ ਆਲ ਪਾਰਟੀਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਮਾਸਟਰ 
ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ, ਜੋਵਗੰ੍ਦਰ ਵਸੰਘ, ਉੱਜਲ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ (ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਫੌਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 
ਪੁਰਵ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਦੇ ਵੀ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 'ਨੋਟ (ਵਟਿੱ ਪਣੀ)' ਵੀ ਜੋੜੀ 
ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਅਿੱਗ੍ੇ ਲੈ ਗ੍ਏੇ, ਭਾਂਵੇ ਥੋੜੇ ਭਿੱਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਪ ਰੀ 
ਮੁਖਾਲਫਤ੍ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸ ਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾ ਨ ੰ , ਰਾਵੀ 
ਦਵਰਆ ਅਲਗ੍ ਕਰਦਾ ਹੌਵੇ, ਪਿੱਛਮ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ-ਪਰਧਾਨ ਸ ਬਾ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਸ ਬਾ 
(Ibid:27–31).  
 

ਨਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜਾਰਤ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਫ਼ਤ੍ 9 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1942 ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਕਵੀਟ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ੍ ਛੋੜੋ) ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 

ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਦ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਕਵੀਟ 
ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ੍ ਛੋੜੋ) ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਸ਼ਕਸ, ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਦੀ 26 ਦਸੰਬਰ 1942 ਨ ੰ  ਹੋਈ 
ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਸਆਸੀ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਆਸੀ ਵਾਵਰਸ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ 
ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਵਟਵਾਣਾ, ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਅਤ੍ੇ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ, ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕਾ 



ਯਕੀਨ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਕੰਦਰ ਵਰਗ੍ੀ ਵਸਆਸੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਦੀ ਚੁਣੋਤ੍ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ (Talbot, 1996).  

ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਜਨਾਹ ਨਾਲ 1943 ਅਤ੍ ੇ 1944 ਵਵਿੱ ਚ ਝਗ੍ੜੇ, ਜਦ ਵਜਨਾਹ ਨੇ 1937 ਦੇ ਵਜਨਾਹ-
ਵਸਕੰਦਰ ਸਮਝੋਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਉਲਟ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵਸਿੱ ਧੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. 
ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧਦੇ ਵਫ਼ਰਕ ਪਣ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੀ ਕੜੀ 
ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਦੀ ਚੁਣੋਤ੍ੀ, ਜੋ ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ 
ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਨੇ 1943 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲ-
ਬਦਲ ਨੇ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਹਦ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ (Ibid: 113–124). ਜਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ 
ਵਕਤ੍ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਵਾਲੀ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰੀ ਪਰਥਾ ਨ ੰ , ਪਰਾਥਵਮਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਦੇਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਤ੍ਾ 
ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣਗ੍ੇ. 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਨ ੰ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ 
ਅਤ੍ੇ ਸਮਾਜਕ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ (Ibid.). ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ, 1944 ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਬਰਟਰੇਂਡ ਗ੍ਲੈਂਸੀ, ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਜੋਰ ਪਕੜ ਵਰਹਾ 
ਸੀ. ਆਪਣੀ 26 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1944 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱਲ ਤੇ੍ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਗ੍ਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਤੇ੍ ਮੈਂ ਵਦਿੱਲੀ ਤੇ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਉੇਂਦਾ ਸੀ - ਅਤੇ੍ ਉਹ 
ਹੈ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਸ ਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜੋਰਦਾਰ ਖ਼ਤ੍ਰਾ. ਵਜਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਅਸ ਲ ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਬਾਹ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ. ਇਸ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨਾਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਸਆਸੀ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਪਰ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱਕ 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਮਨ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਅਸ ਲ਼ ਤ੍ੋਂ ਵਧ 
ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ. ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਮਾਮ ਲੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤੇ੍ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਵਜਥੇ ਬੇਹਦ 
ਤ੍ਗ੍ੜੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਹਿੱਸੇ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਇਸ ਵਖ਼ਆਲ ਨ ੰ  ਹਕੀਕਤ੍ ਤੇ੍ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਪਵਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ 
ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਵਿੱ ਲ 
ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਣੀ ਹੈ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਵਕ ਇਤ੍ਹਾਦ ਅਤੇ੍ 
ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪਰੀਵਮਅਮ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤ੍ਾਨ ਕਰਣ (Carter,2006: 106–7). 
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ਅਵਹਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, 22 ਅਪਰੈਲ 2003 
ਹਰਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ੍, ਜੇਨਰਲ ਸੇਕਰੇਟਰੀ, ਕਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਵਸਸਟ),18 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999 
ਮਹਿੱ ਮ ਦਾ ਬੇਗੁ੍ਮ,9 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਪਰੌਫੇਸਰ ਵਕਰਪਾਲ ਵਸੰਘ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ, 2 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਮਾਨ ਸਾਨੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ,4 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਪਰੌਫੇਸਰ ਵੀ.ਐਨ.ਦਿੱ ਤ੍ਾ,ਸਾਬਕਾ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਆਵਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ,(ਸਰ ਫ਼ਜ਼ਲ-ਇ-ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਟੇੇ) ਲੰਡਨ,6 ਜੁਨ 2005 
 
 
 
 



 
 
 
  



ਪਨਿਲਾ ਚਰਣ: ਲਿਲੂੁਿਾ  ਪੰਜਾਬ, ਜ ਵਰੀ 1945-ਿਾਰਚ 1947 
 

ਪਨਰਚੇ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਚਰਣ ਜਨਵਰੀ 1945 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ਿੱਕ ਵਰਹਾ. ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ, ਵੀਹਵੀਂ 
ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਗ੍ਰਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਣਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਤੇ੍ ਇਹ ਤ੍ਣਾਅ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੀ 
ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਤੇ੍ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 1945 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਣ ਕਾਰਵਾਇਆਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਵਮਵਲਆ. 
ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਯੁਵਨਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਜਹਰੀਲੀ 
ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਛੇੜਣਾ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੈਤ੍ਾਨ ਦਿੱਸਣਾ. ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਦਿੱਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ੍ 
ਵਫ਼ਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਵਕ ਮਜਾਵਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਚੋਣ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਨੇ 
ਵਫ਼ਰਕ  ਉਲਝਣ ਨ ੰ  ਬਦਤ੍ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਸਾਫ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਮੁਸਵਲਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਕੇ 
ਉਭਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟਰੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੋਂ, ਵਫਰ 
ਵੀ, ਘਿੱਟ ਰਵਹ. ਵਸ਼ਕਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਨਅਨਵਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਵਮਲਾਇਆ. ਇਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ 
ਡਾਇਰੇਕਟ ਐਕਸ਼ਨ (ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਦੀ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਜਦ ਜਨਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ, ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ ਇਿੱਕ ਅਵਾਮੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਰ ਵਦਨ ਵਿੱ ਡਾ 
ਅਤੇ੍ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ. 20 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਜ ਨ 1948 ਤ੍ਿੱਕ 
ਇੰਵਡਅਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ. ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ 
ਵਬਲਕੁਲ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ 
ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੋਂ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਗ੍ਿੱ ਠਜੋੜ ਲਈ ਜੋੜੀਦਾਰ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਮਗ੍ਰ 
ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤੇ੍ ਵਫ਼ਰਕ  ਝੜਪਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਇਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਝੜਪਾਂ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤੇ੍ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤੇ੍ ਹੋਇਆਂ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਣੇ ਤੇ੍, ਦ ਜੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਵੀ ਵਫ਼ਰਕ  
ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪਇਆ. ਜਦ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹਲਚਲ ਅਤੇ੍ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਝੜਪਾਂ, ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਇਿੱਕ 
ਵਰਗ੍ੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ; ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਵਬਲਕੁਲ ਕਮਜੋਰ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ, ਵਸਿੱ ਖ ਹਾਵੀ 
ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ ਮਗ੍ਰ ਜਦ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਪੰਡਾਂ ਤੇ੍ ਫ਼ੈਲ ਵਗ੍ਆ, ਤੇ੍ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਮੁਸਵਲਮ ਜਮਘਟੇ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡਾ ਨ ੰ , ਬਦਲਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਤ੍ਬਾਹ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਵਰਨਰ ਅਤੇ੍ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਵਿੱ ਚ 
ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਵਰਤ੍ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਕੌਮਾਂ ਦੀ 'ਫ਼ੌਜ਼' ਬਣਾਉਨ ਦੀ 
ਚੇਤ੍ਾਵਣੀ ਵੀ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਸੀ, ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ, 10-15 
ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ੍ ਵਵਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਮਗ੍ਰ ਸਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ੍ ਜਾਂ ਅਮਨ ਨਹੀਂ. 
ਸੈਕੜੋਂ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ੍ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲ ਟ-ਪਾਟ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 
ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵਕ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਾਲੀ ਵਜਸ ਵਸਆਸਤ੍ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946 ਨ ੰ  ਕਲਕਿੱ ਤੇ੍ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ੍ 
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਫੈਵਲਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪਹੰੁਵਚਆ ਸੀ. ਇਸ ਪਵਹਲੇ ਚਰਣ ਤੇ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ: ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ 



ਇੰਡੀਆ ਵਰਗ੍ਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਿ ਲਈ ਨਸ਼ੱਖਾਂ ਦੀ ਿੰਗ ਦੀ ਨਿਿਾਇਤ ਕਰਦਾ, 8 ਿਾਰਚ ਦਾ ਕਾਂਗਰੇਸੀ ਿਤਾ 
 

ਇਸ ਤ੍ਰਕ ਨ ੰ  ਤ੍ਦ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ 8 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਵਦਿੱਲੀ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ ਲ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ 
(ਮਤ੍ਾ) ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਸ ਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਕੋਈ 
ਤ੍ਰੀਕਾ ਲਿੱ ਵਭਆ ਜਾਵੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਹੋਵੇ. 'ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ ਸ ਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਵੀ ਵਹਿੱਸੇ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਵੀ ਵਹਿੱਸੇ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ' (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਟਾਇਮਸ, 10 ਮਾਰਚ 1947). ਇਸ ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ (ਮਤ੍ਾ) ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਸ ਬਾਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ 
ਰਵਹ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਸਿੱ ਖ ਬਲਵਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਿੱ ਵਵਖ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ 
ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਿੱ ਵਵਖ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਿੱ ਵਵਖ ਉਪਰ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ 
ਸੀ. 
 

  



4 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ,1945-46 

 
ਨਵਆਪਕ ਸੰਦਰਭ  
ਯੁ.ਕੇ. ਵਵਿੱ ਚ ਕਨਸਰਵੇਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਹਾਰ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਬਣੀ. ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕਲੀਮੇਂਟ ਐਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਵਬਰਟੇਨ ਨ ੰ  
ਬੋਰੀਆ ਵਬਸਤ੍ਰ ਬਿੱਨਹ  ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਛਿੱਡਣਾ ਪਏੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣੀ 
ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍, ਚੰਗ੍ੇਰੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਕੌਮਨਵੇਲਥ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਦਿੱ ਸ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਦੇ ਦੇਵੇ. ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇ ਵਕ ਉਹ ਕੌਮਨਵੇਲਥ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ. ਨਤ੍ੀਜੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦਾ ਐਲਾਨ, 21 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ. ਝਿੱਟ-ਪਟ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ, ਪਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਕਿੱਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਵਕਊਂਵਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਗ੍ਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੇ ਕਵੀਟ ਇੰਡੀਆ 
(ਭਾਰਤ੍ ਛੋੜੋ) ਅੰਦੋਲਨ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍ , ਅਗ੍ਸਤ੍ 1942 ਤ੍ੋਂ ਕੈਦ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸਨ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਇਕਿੱਠਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਲਕ, 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਦੀ ਸੀ. 

ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੋ ਚਰਣਾ ਤ੍ੇ ਹੋਏ- ਪਵਹਲਾ ਕਨਸਟੀਚਯੁਏਟਂ ਅਸੇਂਬਲੀ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜਾ ਪਰੌਵਵਵਨਵਸਅਲ 
ਅਸੇਂਬਵਲਆਂ ਲਈ. ਦ ਜਾ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਿੱ ਵਵਖ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਵਲਕ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ 
ਕਨਸਟੀਚਯੁਏਟਂ ਅਸੇਂਬਲੀ  ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵਧਆਨ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਉਪਰ ਲਗ੍ਾਇਆ ਸੀ. ਨਤ੍ੀਵਜਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਦਾਅਵੇਆਂ ਨ ੰ  
ਸਹੀ ਸਾਬਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ 1585 ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤ੍ੋਂ 905 ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਲੀਗ੍ ਨੇ 495 ਮੁਸਵਲਮ ਵਰਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤ੍ੋਂ 440 ਸੀਟਾਂ 
ਵਜਿੱ ਤ੍ੀਆਂ (Allana, 1977: 396). ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਫਾਰਮੁਲਾ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਅਵਹਮ 
ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਹਰਕਤ੍ਾਂ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਇਹ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. 
 

27 ਦਸੰਬਰ 1945 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਰੇਕਡਾਉ  ਪਲਾ  
 (ਨਵਵਸਥਾ ਟੁਟਣ ਦੇ  ਾਕਾਿੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਿ ਸੂਬਾ) 
 



ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ, ਜੈਨਰਲ ਆਉਵਚਨਲੇਕ ਇਹ 
ਵਖਆਲ ਰਖਦੇ ਸੀ ਵਕ 1946 ਦੀ ਗ੍ਰਮੀਆਂ ਤ੍ੇ ਦ ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ੜਬੜੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੇਲ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਪਾਰਵਟਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ 
ਸਨ. 27 ਦਸੰਬਰ 1945 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਹੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਤ੍ਲਾਹ ਮਾਰਫ਼ਤ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਔਫੀਸ ਦ ੇ
ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ, ਲੌਰਡ ਪੇਵਥਕ-ਲਾਉਰੇਂਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬਰੇਕਡਾਉਨ ਪਲਾਨ ਭੇਵਜਆ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍, 'ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੀ 
ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ਾਂ; ਜਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਵਕ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ 
ਜਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਅਸਰਦਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ', ਦੇ ਚਲਦੇ, ਬੇਹਦ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਵਗ੍ੜ ਸਕਦੇ ਨੇ 
(Mansergh and Moon,1976: 700). ਜੋ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੇਵੇਲ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮਨਸ ਬੇ 
ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹਕ ਮਤ੍ ਕਨਸਟੀਚਯੁਸ਼ਨਲ (ਸੰਵਵਧਾਨਕ) ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਲ ਵਾਸਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ 
ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹੰਦੀ. ਉੁਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

a.  ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ, ਸਿੱਚੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍, ਸਵੈ-ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ੍ ਇਸ ਨ ੰ  
ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. 
b.  ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (Ibid.). 
 

ਇਸ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਵੇਲ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ: 
 

ਅਗ੍ਰ ਇਣ ਅਸ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਮਿੱ ਨ ਕੇ ਚਵਲਆ ਜਾਵੇ ਤੇ੍ ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਹਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੌਂ ਘਿੱ ਟ 
ਦੋ ਵਡਵੀਜਨਾਂ (ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ੍ ਅੰਬਾਲਾ) ਹੋਰ ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਸਮੇਤ੍ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛਮ ਬੰਗ੍ਾਲ ਨ ੰ , ਇਸ ਯੁਵਨਅਨ 
(ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ) ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇਣੀ ਪਏਗ੍ੀ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਕਵਸ਼ਸ਼, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਹਿੱ ਦ ਤ੍ਿੱਕ ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਵਸਰਫ਼,"ਭ ਸੀ", ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 
ਵਵਚ, ਬਚੀ ਰਵਹ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. 

 

ਉਸ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਕੀਦ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਖੁਲਹੀ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਮੁਖਤ੍ਾਰ 
ਬਣਾਉਣ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ , ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਣ 
ਦੀ, ਧਮਕੀ ਦੇਨਗ੍ੇ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਹਾ: 

 

ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਇਿੱ ਕ ਸਹੀ ਵਬਆਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੇਣਗ੍ੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ 'ਸਿੱਚੇ ਤੌ੍ਰ 
ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ' ਨ ੰ  ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ HMG ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰੇਗ੍ੀ…ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਮੇਰੇ 
ਵਖਆਲ ਤੇ੍, ਸਾਨ ੰ  ਹਿੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵੇਰਵਾ ਵਤ੍ਆਰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਕੋਈ ਵੀ 
ਤ੍ਰਕੀਬ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗੰ੍ਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਣ ਪਰਸਤ੍ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ 
ਕਰਾਂਗ੍ਾ (Ibid: 701). 

 



ਵੇਵੇਲ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਕੀਬ, ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਦਦਗ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਬਹਤ੍ਰੀ ਲਈ, ਕਿੱਮ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਪਰੇਵਰਤ੍ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਅਸ ਲ ਨ ੰ  ਮਜ਼ ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਵੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ ਨ ੰ  ਪਿੱਕਾ ਨਾ ਕਰਣ ਦੇ 
ਵਖਆਲ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਢ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ੍ੇ 
ਵਾਜ਼ਬ ਹੋਵੇ, ਮਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਇਸ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿੱ ਨੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਫ਼ਰਕ  
ਝਗ੍ੜਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ (Ibid.). 
 

ਵੇਵੇਲ  ੇ 7 ਫਰਵਰੀ 1946  ੰੂ ਿੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਿ ਸੂਬਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
 

7 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਰੇਕਡਾਉਨ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਵੇਲ ਨੇ ਪੇਵਥਕ-ਲਾਉਰੇਂਸ ਨ ੰ  
ਆਪਣਾ ਵਖ਼ਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਮਜਬ ਰਨ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤ੍ੇ 'ਸਿੱਚੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਇਲਾਵਕਆਂ'(Ibid: 912) ਵਵਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

 

1. (a)  ਵਸੰਧ, ਨੌਰਥ ਵੇਸਟ ਫਰੰ ਵਟਅਰ ਪਰੌਵਵੰਸ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਬਲੁਵਚਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜਨਾਂ (ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜਲਹੇਆਂ ਨ ੰ  ਝਡ 
ਕੇ). 

(b) ਬੰਗ੍ਾਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਚਟਾਗ੍ੌਂਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਢਾਕਾ ਵਡਵੀਜਨਾਂ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ (ਜਲਪਾਈਗ੍ੁਰੀ 
ਅਤ੍ੇ ਦਾਰਵਜਵਲੰਗ੍ ਨ ੰ  ਝਡ ਕੇ), ਪਰੇਵਸਡੇਂਸੀ ਡਵਵਜਨ ਦੇ ਨਵਦਆ, ਮੁਰਵਸ਼ਦਾਬਾਦ ਅਤ੍ੇ ਜੇਸੌਰ ਵਜਲਹੇ ; 
ਅਤ੍ੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵਸਲਹਿੱਟ ਵਜਲਹਾ. 
2. ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗ੍ਾ 
ਉਹ ਹੈ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ (51 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ). ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਜੁਗ੍ਰਾਫ਼ੀਅੇ ਦੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਹਣਾ ਪਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵੀ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹਣਾ ਪਵੇਗ੍ਾ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਇਸ ਅਵਹਮ ਵਜਹਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਦਬੰਦੀ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਜੀਬ 
ਸਚਾਈ ਹੈ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਅਿੱ ਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਵਹਰ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ 
ਹੈਡਵਰਕਸ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ. 
3. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ੍ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤ੍ੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ 
ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਦੋਵਂਂੇ ਪਾਸੇ ਨੇ. ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਲ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਵੇਵੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸੀ 5,116,000 ਵਜਸ ਤ੍ੋਂ 1,461,000 ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦ ਜੇ 
ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਉੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਆਪਣੀ 64,000 ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਆਬਾਦੀ 



ਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਵਨਆਂ ਲਾਇਲਪੁਰ 263,000 ਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ 175,000 ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਹੀ ਰਵਹਣਹੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਇਲਾਕੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ੍ ਸਨ. ਬੰਗ੍ਾਲ ਦਾ 
ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ (ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖੁਲਹਾ ਬੰਦਰਗ੍ਾਹ ਬਣਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਅਗ੍ਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਤ੍ਜਾਮ ਕਰ ਲੈਣ (Ibid: 913). ਵੇਵਲ ਦਾ 
ਇਹ ਮਨਸ ਬਾ, ਵਕ ਵਕਸੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਉਤ੍ਸਾਹਹੀਣ 
ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਲੰਡਨ ਤ੍ੇ ਬੈਠੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਵਕਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਕੈਬੀ ੇਟ ਨਿਸ਼  ਪਲਾ  
 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਇਿੱਕ ਬੰਦ ਗ੍ਲੀ ਦਾ ਹਿੱਲ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਉੱਚੇ ਮਾਣ ਦਾ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਾਰਲਾਮੇਂਟਰੀ ਵਫ਼ਦ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਕੈਵਬਨੇਟ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਲੌਰਡ ਪੇਵਥਕ-ਲਾਉਰੇਂਸ, ਸਰ 
ਸਟੇਫੌਰਡ ਕਰੀਪਸ ਅਤ੍ੇ ਏ.ਵੀ.ਅਲੇਕਜੇਂਡਰ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ 23 ਮਾਰਚ 1946 ਨ ੰ  ਆਇਆ. ਇਿੱਕ 
ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਦੇ ਮਿੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਤ੍ਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਨਾਲ 
ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਆਪਣੇ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਜਬ ਤ੍ 
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਆਇਤ੍ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ 
ਮੁਲਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਅੜੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਵਹਿੱ ਸੇ ਹੋਣ; ਇਿੱਕ ਉੱਤ੍ਰ ਪਛਮ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਉੱਤ੍ਰ-ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੇਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ ਦ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦਾ 16 
ਮਈ 1946 ਨ ੰ  ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਰਗ੍ੇ 
ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀ: ਉੱਤ੍ਰ ਪਛਮ ਤ੍ੇ 37.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉੱਤ੍ਰ-ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ 48.31 ਫ਼ੀਸਦੀ (Mansergh and Moon, 1977: 584). ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ 188 ਵਮਵਲਅਨ ਵਵਿੱ ਚ 20 ਵਮਵਲਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਵਹ ਜਾਂਦੇ. ਵਮਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਛਮ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਖ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਵਟਿੱ ਪਣੀ 
ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. 
 

ਅਸੀਂ ਖ ਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ੍ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ੍ ਖਾਵਹਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ 
ਅਤੇ੍ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬਾ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਅਤੇ੍ ਰਵਾਇਤ੍ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਗ੍ੀ ਜੋ ਸਰਹਿੱ ਦ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਡ 
ਜਾਣਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਹਾਂ ਵਕ ਨਾ ਤੇ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਆਜਾਦ ਮੁਲਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, 
ਵਫਰਕ  ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣ ਲਾਇਿੱ ਕ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (Ibid:585). 

 



ਵਰਪੋਰਟ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵੀ ਵਲਖੀ ਗ੍ਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਤ੍ਜਾਮੀਆ, ਮਾਲੀਆ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਜਹਾਂ ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਖ਼ਾਵਰਜ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਦੇ ਦੋ ਵਹਿੱ ਸੇ 1500 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਣ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ 
ਕਮਜੋਰ ਅਤ੍ੇ ਬੇਬਚਾਵ ਬਣਾ ਦੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ , ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਕਾਇਮ 
ਕਰਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗ੍ੀ.  

ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਮਾਰਫ਼ਤ੍ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਹਿੱਲ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਜੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਵਸਵਾਏ ਇਹ ਖ਼ਾਸ 
ਪੇਸ਼ਬੀਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ: 

1. ਇਿੱਕ ਇੰਵਡਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ 
ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਵਹਫਾਜ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤ੍ੇ ਮਾਲਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕਿੱਠਾ 
ਕਰਣ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਰਿੱ ਖੇ, ਜੋ ਉਣ ਵਤੰ੍ਨੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਰ ਸਕੇ. 
2. ਦ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਲਸੀ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ, ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਜਾਣਗ੍ੇ. 
3. ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ, ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣਗ੍ੀ 
4. ਸ ਬੇ ਏਕਸੇਕਯੁਟੀਵ ਅਤ੍ੇ ਲੇਜੀਸਲੇਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮ ਹ ਬਣਾਉਣ ਨ ੰ  ਆਜਾਦ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਹਰ 
ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਸ ਬਾਈ ਵਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗ੍ਾ ਜੋ ਵਕ ਆਮ ਹੋਣਗ੍ੇ (Ibid: 587).  
5. ਯੁਵਨਅਨ ਅਤ੍ੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਸ ਬਾ ਆਪਣੀ ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵੋਟ ਨਾਲ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤ੍ੇ ਉਸ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਖ਼ਆਲ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ੍ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (Ibid.). 
6. ਵਤੰ੍ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਵਹਦੀ ਹੈ: ਪਰੌਵਵੰਵਸਅਲ ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ ਵਵਿੱ ਚ ਜਨਰਲ 
(ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ), ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਹਰ ਸਮ ਹ ਆਪਣੇ ਸਦਿੱ ਸ ਦੀ ਚੁਣ ਕਰੇਗ੍ਾ.  
7. ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਤੰ੍ਨ ਅਨ ਭਾਗ੍ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਗ੍ਰ ਪ ਅ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ -ਪਰਧਾਨ 
ਸ ਬੇ ਮਦਰਾਸ, ਬੌਮਬੇ, ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਪਰੌਵਵੰਸੇਸ, ਵਬਹਾਰ, ਸੇਨਟਰਲ ਪਰੌਵਵੰਸੇਸ ਅਤ੍ੇ ਉਰੀਸਾ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਗ੍ਰ ਪ ਭ ਵਵਿੱ ਚ ਉਤ੍ਰ-ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ-ਪਰਧਾਨ ਸ ਬੇ : ਪੰਜਾਬ, ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਗ੍ਰ ਪ ਛ ਵਵਿੱ ਚ ਉਤ੍ਰ-ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ-ਪਰਧਾਨ ਸ ਬੇ : ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ 
ਆਸਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਵਹਦੇ ਨੇ. 

 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਚਯੁਏਟਂ ਅਸੈਮਬਲੀ  ਉੱਪਰ, ਜੋ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸੰਵਵਧਾਨ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ 
ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ 24 ਮਈ 1946 ਦ ੇਇਿੱ ਕ ਮਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਵਬਆਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਹ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਮੰਜ ਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵਕਉੇਂਵਕ ਇਹ ਮਿੱਨਦੀ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਆਜਾਦ 
ਭਾਰਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਕੇਂਦਰੀ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਵਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱਜਤ੍ 



ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤ੍ੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ (Ibid: 679–80). ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ, ਪੇਵਥਕ-ਲਾਉਰੇਂਸ ਨ ੰ  25 ਮਈ 1946 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਚਿੱ ਠੀ ਵਲਖੀ: 
 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਰਵਹਮ ਉਪਰ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਗ੍ਰੁਪ "ਬੀ" ਪੰਜਾਬ, 
ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ, ਵਸੰਧ ਅਤੇ੍ ਬਲੁਵਚਸਤ੍ਾਨ…ਕੈਬੀਨਟ ਵਮਸ਼ਨ 'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਦ ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ੍ ਗੰ੍ਭੀਰ 
ਵਚੰਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਥਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਉਣ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਗ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ 
'ਸਿੱਚੀ ਅਤੇ੍ ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਚੰਤ੍ਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਈ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਥਲੇ ਵੇਖਣ? 
ਅਗ੍ਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣਗ੍ੇ 
ਤ੍ਾਵਕ ਸਭ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਕਰ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਸਕੇ, ਅਗ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਈ ਮੁਸਵਲਮ ਬੋਲਬਾਲੇ ਥਲੇ 
ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Ibid: 696–7).  

 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ 6 ਜ ਨ 1946 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮਤ੍ਾ ਪਾਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ - ਮਗ੍ਰ ਵਫ਼ਰ ਵੀ ਇਣ ਪਰਸਤ੍ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮਿੱਨ 
ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਵਚਾਰ 'ਸੇਕਸ਼ਨ ਬੀ ਅਤ੍ੇ ਸੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ ਜਬਰਣ 
ਵਰਗ੍ੀਕਰਣ ਦੇ ਚਲਦੇ' ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ  (Ibid: 837). ਲੀਗ੍ ਸੰਵਵਧਾਨ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਤ੍ੇ ਵੀ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗ੍ਈ. 16 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਆਰਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ. ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਲੀ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ 50-50 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਦੀ 
ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ (Moore, 1983: 556–7). ਪਰ, ਦੋਨੋ ਮ ਖ ਪਾਰਵਟਆਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ 
ਨਾਇਤ੍ਫ਼ਾਕੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ, ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ. ਇਸ ਕਰ 
ਕੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਅਲਪਸੰਖਅਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਸਦਿੱ ਵਸਆਂ ਨ ੰ  ਆਰਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱ ਵਸਆ: 'ਇਹ… ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  
ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ ਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦ ਜੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਨ ੰ  
ਵਸਰਫ਼ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਲ ਵਾਸਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ, 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ (Ibid: 954). 

25 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਵਕੰਗ੍ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਨ ੰ  
ਨਾਮੰਜ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਪਰ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਪਰਸਤ੍ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਜ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਤ੍ਸ਼ਰੀਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗ੍ੀ. ਉਸੇ ਵਦਨ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸਤ੍ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਜ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਪਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਤ੍ਸ਼ਰੀਹ ਦੇ 
ਵਖ਼ਆਲ ਨ ੰ  ਨਾਮੰਜ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (Ibid: 1032–49). 10 ਜ ਲਾਈ ਨ ੰ  ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱਤ੍ਰਕਾਰੀ-
ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਕਨਸਟੀਚਯੁਏਟਂ ਅਸੈਮਬਲੀ  ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗ੍ੀ 'ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ 
ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦੀ ਬੇਵੜਆਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਨ ੰ " (Azad, 
1989: 164). ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਮਜ਼ਮੁਨ ਥੋੜਾ ਅਲਗ੍ ਹੈ (Mansergh and 
Moon, 1979: 25). 29 ਜ ਲਾਈ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਮਾਰਫ਼ਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 



ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਵਬਆਨ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਲੀਗ੍ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਧਮਕੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਵਕ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਡਾਇਰੇਕਟ ਐਕਸ਼ਨ (ਵਸਿੱਧੀ 
ਕਾਰਵਾਈ) ਕਰੇਗ੍ੀ (Ibid: 135–9). ਲੀਗ੍ ਨੇ 16 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946 ਨ ੰ  ਬਤ੍ੌਰ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ 
ਮੁਕਰਰ ਕੀਤ੍ੀ. 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਹੈਰਾਨ ਅਤ੍ੇ ਮਾਯ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਵੇਲ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱ ਂਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946 ਨ ੰ  ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੋ.ਅ.ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਸਵਹਯੋਗ੍ ਵਾਸਤ੍ੇ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮਗ੍ਰ, ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 
ਪ ਕਾਰ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬੇਵਮਸਾਲ ਬਰਬਰਤ੍ਾ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਦੰਗ੍ੇ ਹੋਏ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨ ੰ  ਮੁਅਿੱ ਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਿ 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੇਂਦਵਰਤ੍ ਸੀ, 
ਸਮਾਜਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਦੇ ਵਵਹਸ਼ੀਕਰਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ, ਅਵਾਮੀ ਮਨੋਵਵਵਗ੍ਆਨ ਉੱਪਰ, ਵਫ਼ਰਕ  ਦੰਗ੍ੇਆਂ ਦਾ 
ਤ੍ਬਾਹ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍, ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਛਿੱ ਟ-ਪੁਟ ਝੜਪਾਂ 1946 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ ਮਗ੍ਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਅਮਨ 
ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤ੍ੇ ਦਾਇਰੇਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ, 
16 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946, ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਬਦ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏੇ. ਕਾਫ਼ੀ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਜੋ 
ਜਤ੍ਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਉ ਵਬਆਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੇ 
ਪਰੀਮੀਅਰ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਹੁਿੱ ਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਨੇ 16 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਆਮ 
ਛੁਟੀ ਦਾ ਵਦਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ; ਉਸ ਵਦਨ ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਆਗ੍  ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਾਮੀ ਜਮਾਵੜੇ 
ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ; ਜਦ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਆਗ੍  ਕੇ.ਰਿੱ ਂਾਯ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਹੀ ਰਿੱ ਖਣ 
ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮ ਦਾਈ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਇਆ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕੁਟਣ 
(Tuker, 1950: 154–56). ਹਾਲਾਤ੍ ਅਸਵਥਰ ਅਤ੍ੇ ਵਵਸਫੋਟਕ ਸਨ. 

16 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ ਆ ਨ ੰ  ਆੜੇ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਛੋਟੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ. ਔਕਟਰਲੋਨੀ 
ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਭੀੜ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਈ, ਵਜਥੋਂ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 
ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਹੰਦ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਣ ਲਗ੍ ਗ੍ਏੇ 
ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਬਸਤ੍ੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ ੇ ਵਹੰਦ ਆ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਭਗ੍ਦੜ ਮਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਬੇਹਦ ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ 



ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 2000-4000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 15000 ਜਾਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਅੇ, ਅਤ੍ੇ 100000 ਬੇਘਰ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ. ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 
ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ (Mansergh and Moon, 1979: 
239–40;293–304). ਕਲਕਿੱਤ੍ੇ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਇਿੱਕ ਛੁਤ੍ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  
ਫ਼ਸਾਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਫ਼ੈਲ ਗ੍ਏ. ਬੌਮਬੇ ਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਇਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਦੋਨੋ ਕੌਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਕੜੌਂ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਨੋਆਖਾਲੀ, ਪ ਰਬੀ ਬੰਗ੍ਾਲ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਉਪਰ 
ਹਮਲਾ ਕਰ 400 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
 

ਨਬਿਾਰ ਨਵੱਚ ਿੁਸਲਿਾ ਾਂ ਦਾ ਖੂ -ਖ਼ਰਾਬਾ 
 

ਵਫ਼ਰਕ  ਜਨ ਨ ਹੁਣ ਵਬਹਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਵੜਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਉਪਰ 27 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ , ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਬਰਬਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ, ਜੋ 
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਜੇੜੇ ਵਹੰਦ  ਮਜਦ ਰ ਕਲਕਿੱਤ੍ੇ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਤ੍ਹਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਤ੍ੋਂ ਬਿੱ ਚ ਕੇ ਵਬਹਾਰ ਆ ਪਹੰੁਚੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਤ੍ਬਾਹੀ 
ਦਾ ਕਵਹਰ ਢਾਇਆ. ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਐਚ.ਡੋ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਬਹਾਰ ਦੀ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 9 
ਨਵੰਬਰ 1946 ਤ੍ਿੱ ਕ 2000 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏੇ (Mansergh and Moon, 1980: 38–9). ਬਾਅਦ 
ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਵਥਕ-ਲਾਉਰੇਂਸ ਨੇ ਵਬਹਾਰ ਤ੍ੇ 5000 ਮੌਤ੍ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਅੰਕੜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (Ibid: 188). 
ਇਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ ਸਰ ਫਰਾਂਵਸਸ ਟੁਕੇਰ ਨੇ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਹਮਵਲਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਰਮਭੇਦੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ: 
 

1946 ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਭਅੰਕਰ ਕਰਤ੍ ਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਖ ਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁਚਾਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਡਰਪੋਕ ਰ ਪ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਅਚਾਨਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਜਮਘਟਾ, ਇਸ ਕਿੱ ਮ ਦੀ 
ਪ ਰੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਨਾਲ, ਉਣ ਥੋੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਟੁਿੱ ਟ ਪਇੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ, 
ਪਰਦਾਦਾ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਵਮਿੱ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ 
ਚਵਲਆ ਵਕ ਇਸ ਨਾਸ਼ ਦੀ ਸੋਿੱਚੀ-ਸਮਝੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਵਦਮਾਗ੍ ਵਕਸ ਦਾ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ 
ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ, ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ੍ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚਵਲਆ. ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਤੇ੍, 
ਇਿੱ ਨੇ ਵਿੱ ਡੇ ਜਮਘਟੇ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਕਤ੍ ਤੇ੍ ਇਕਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਰ ਤ੍ੋਂ ਦ ਜੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਤ੍ਕ, ਇਿੱ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ (1950: 181–2). 
 

ਟੁਕੇਰ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ, ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਥ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਰਵਾੜੀ 
ਵਹੰਦੁਆਂ ਨੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਲਕਿੱਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਮਦਦ 
ਕੀਤ੍ੀ (Ibid: 182). ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਨਵਹਰੁ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏੇ. ਟੁਕੇਰ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 'ਪੰਵਡਤ੍ 
ਨਵਹਰੁ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਵਵਆਪਕਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਦੰਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 



ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ, ਸ਼ਾਂਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ' (Ibid: 186). ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਟੁਕੇਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਵੇਵਨੰਗ੍ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ, 
'ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ' (Ibid: 190). 
 

ਗੜਿੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿੁਸਲਿਾ ਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਿ 
 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਪਿੱਛਮ ਉੱਤ੍ਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਮੁਕਤ੍ੇਸ਼ਵਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਣ, 6 
ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਹਲਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 6 
ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਵਹੰਦ  ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਹਤ੍ਕ ਅਤ੍ੇ ਵਹਸਾਰ ਤ੍ੇ 
ਕੀਤ੍ਾ. 15 ਨਵੰਬਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. ਵਜਹਾ ਵਸਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਬਲਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਇਿੱਦ-ਉਲ-
ਜ਼ਹੁਾ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਊ ਹਵਤ੍ਆ ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ  ਜਾਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ (Tuker, 
1950: 195). 

15 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨ ੰ  ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ਰਜਮਾਨ, ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 
ਡਿੱ ਂਾਅਨ ਤ੍ੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਬਦਤ੍ਰ ਹੰੁਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਇਕਿੱਲਾ ਹਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ, ਦੋ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣ. ਉੁਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ 'ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ, 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਬਹਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗੰ੍ਭੀਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗ੍ਾ' (Mansergh and Moon, 
1980: 73–5). 
 

ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ 
 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਣ, ਇਿੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਵਜਸ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤ੍ੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਸਨ, 
ਜਦ ਵਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਚੀਫ ਏਕਸੇਕਯੁਵਟਵ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ 24 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946 ਨ ੰ  ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਸੰਭਾਵਲਆ. 
ਸ਼ਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ. ਲੀਗ੍ ਨੇ ਕੈਵਬਨੇਟ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਦਿੱ ਸਤ੍ਾ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ੍ ਰਿੱ ਖੀ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ , ਇੰਵਡਅਨ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਤ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ 15 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗ੍ਈ 
ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਕੈਵਬਨੇਟ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਜੋ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ, ਉਹ ਸਨ 
ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ (ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਇੰਡੀਆ-ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਲ 
ਸੀ), ਆਈ.ਆਈ.ਚੁਨਦਰੀਗ੍ਰ (ਬੋਮਬੇ), ਅਬਦੁਰ ਰਾਬ ਵਨਸ਼ਤ੍ਰ (ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ), ਰਾਜਾ 
ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤ੍ੇ ਜੋਗ੍ੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ, (ਬੰਗ੍ਾਲ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੀਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟ) (Ibid: 
729–30). 25 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ , ਕੈਵਬਨੇਟ ਵਵਿੱ ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਲਪਸੰਖਅਕਾਂ (ਵਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ) ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ. ਇਹ ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  



ਇਕਿੱਠਾ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਪੰਜ ਕੈਬੀਨਟ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪਦ ਵਮਲੇ 
ਅਤ੍ੇ ਅਵਹਮ ਵਵਿੱ ਤ੍ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ.  

ਪਰ, ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਸੀ ਸ਼ਿੱਕ ਅਤ੍ੇ ਰੰਵਜਸ਼ ਬੇਹਦ ਢ ੰ ਗ੍ੇ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਏ. 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਜੀਰ ਇਿੱਕ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬਿੱਜਟ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨ ੰ  
ਵਵਿੱ ਤ੍ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ਜੇ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਆਗ੍  ਸਨ. ਬਿੱ ਜਟ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਹ ਉਦਯੋਵਗ੍ਕ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰਕ 
ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਸੀ (Azad, 1964–94). 
ਕੇਂਦਰ ਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਕਸੇ ਫਾਰਮ ਲੇ ਦੀ ਗ੍ੈਰਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਕਰ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਕੀਮਤ੍ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁਿੱ ਕਾਈ. ਇਸ ਵਪਛੋਕੜ ਨ ੰ  ਵਖਆਲ ਵਵਿੱ ਚ 
ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨ ੰ  ਵੇਖਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. 
 

ਪੰਜਾਬ 
 

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 1946 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਵਮਵਲਆ-ਜੁਵਲਆ ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ. ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਜੋਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਅਨੀਸਟ 
ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਯੁਰੋਪ ਤ੍ੇ ਸਨ; ਉਹ ਪੈਰੀਸ ਤ੍ੇ ਐਲਾਇਡ 
ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਮਨੀ ਸਿੱ ਮੇਲਨ ਤ੍ੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ 29 ਜਲੁਾਈ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ. ਪਰਦੇਸ ਤ੍ੇ 
ਕਈ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਲੌਟੇ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ 
ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਲਈ ਸੰਗ੍ਠਨ ਬੇਹਦ ਕਮਜੋਰ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਆਗ੍  ਕਵੀਟ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ੍ 
ਛੋੜੋ) ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1942 ਤ੍ੋਂ, ਕੈਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ; ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿੱ ਖਣਪੰਥੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਾਮਫੰਥੀ ਗ੍ੁਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਸੀ. ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਪਵਹਲਾਂ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗ੍ੀ ਬੰਦਸ਼ 
ਹਿੱਟਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹਈ. ਵਸਿੱ ਖ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਜੋਰਦਾਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਅਨੀਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਦਲ-ਬਦਲ  ਜਾ ਰਹੇ 
ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਤ੍ਦ ਲਵਗ੍ਆ, ਜਦ 9 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨ ੰ  ਸਰ ਛੋਟੁ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ੍ 
ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਗ੍ੈਰ, ਜੋ ਮਜਬ ਤ੍ ਸਹਾਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਹੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ  ਜਾਟਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਵਮਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਿੱ ਖ ਪੰਵਥਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਵਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸਮ ਹ ਸੀ, ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਕਾਵਬਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਹ 
ਮੰਗ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਸ ਬਾ ਬਣੇ. 
 

ਪਾਸਾ ਿੁਸਨਲਿ ਲੀਗ ਦੇ ਵੱਲ ਪਲਟ ਨਗਆ    
 



ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਪਾਸਾ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਿੱਲ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਲਟ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਯ ਨੀਅਨੀਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਦਾਦ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਰ ਹਾਨੀ ਲੋਕ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ, 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਗ੍ਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਲਗ੍ਾ, ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਖਰੇਵੇਂ ਤ੍ੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਗ੍ਾ. 16 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1945 ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਫੋਰਟਨਾਇਟ (ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਬਹੁਤ੍ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਯ ਨੀਅਨੀਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ੍ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  
ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਵਜਨਾਹ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਮ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਬਾਰੇ ਖਿੱ ਪ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜਸ 
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਨਘੀ ਲਗ੍ਦੀ ਹੈ..ਮੈਂ ਮਿੱ ਨਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇੰਤ੍ਖਾਬ, ਇਿੱਕ ਵਬਲਕੁਲ ਝੁਠੇ ਮੁਿੱ ਦੇ 
ਉਪਰ ਲੜੇ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਕਿੱ ਚਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬੇਹਦ ਬੇਤੁ੍ਕਾ, ਸਪਸ਼ਟਹੀਣ ਅਤੇ੍ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਅਤੇ੍ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਬਾਹ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਇਹ, ਇਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਤ੍ਾਕਤ੍ 
ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗ੍ੈਰਜਾਣਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤੇ੍ ਵਜਸ ਸਵਾਲ 
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ-ਤੁ੍ਸੀ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਫ਼ਰ? ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਯ ਨੀਅਨੀਸਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ; ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਝ ਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕ ਉਹ 
'ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਿੱਗ੍ੇ, ਅਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗ੍ੇ. ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਬਹੁਤ੍ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਅਸ ਲ ਦੀ ਹਵਾ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾਵੇ 
(Carter, 2006: 141–2). 

 

ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਪਿੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ 
ਦੀ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ, ਨ ੰ  ਸ ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਹੋਰ ਇਤ੍ਹਾਦ ਲਈ, 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਹਕ ਮਤ੍ੀ ਵਬਆਨ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਰਕ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 
ਤ੍ੇ ਇਸੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਵਬਆਨ ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਦੇਗ੍ਾ. ਉਹ ਹੋਰ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ: 
 

ਵਕਉਂਵਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨੇ (ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ੍ 
ਜਲੰਦਰ) ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ 
ਤੇ੍ ਅਸ਼ੀਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਅਵਹਮ ਵਜਲਹੇ , ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਅਮਲੀ ਵਮਸਾਲ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਬਹੁਤ੍ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਣ ਨਾਲ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ 
ਪਾਰਟੀ  ਨ ੰ , ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਜੁਿੱ ਟ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ਾ - ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬੀ 
ਜ਼ਰ ਰ ਸੋਚੇਗ੍ਾ. ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਜਨਾ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਪਵੜਹਆ ਹੋਵੇ, ਸ ਬੇ ਦੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਦਾ 



ਸੁਕ ਨ ਨਾਲ ਤ੍ਸਵ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ…ਮੈਂ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਸਾਰੇ ਮੁਮਕਨ ਬਚਾਉ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲ 
ਤੇ੍ ਇਹ ਸਿੱਚਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਵਜਨਾਹ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗ੍ਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਹੀਨ ਅਤੇ੍ ਬਦਵਕਸਮਤ੍ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਬਲਕੁਲ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ (Ibid: 142). 
 

ਉਸ ਵਕਤ੍, ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ 
ਇਿੱ ਕ ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ ਤ੍ੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਵੇਂ ਵਰਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਜਦ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਜਨਰਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਰਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ 
ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਸੋਚਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੁਮਵਕਨਾਤ੍ ਵੋਟਰ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਵੀ, ਨਹੀਂ 
ਦਿੱ ਸੀ ਗ੍ਈ. ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੇ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਸਿੱਖ 
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰੀ ਵਮਲ ਗ੍ਈ, ਤ੍ੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਨਾਜ਼ਕ ਪਵਹਲੁ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ 
ਰਾਇ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਅਵਾਮ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੀ (ਵਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ.   
 

ਇਸਲਾਿ ਇੱਕ ਇੰਤਖਾਬੀ  ਾਅਰਾ 
 

ਸਾਬਕਾ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਜ਼ਹਰ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਿੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤ੍ੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕਾਰ 
ਡਾ.ਮੁਹਿੱਮਦ ਬਾਵਕਰ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਅਰੇਆਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ 
ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਹੋਰ ਤ੍ੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਪਰੋਲੇਟੇਵਰਅਨ ਲੇਖਕ ਕਮਾਰ ਯੁਰੀਸ਼ ਦਾ ਇਹ 
ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਡੀ.ਤ੍ਾਵਸਰ ਉਹ ਸ਼ਕਸ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਅਰੇ 
ਦਾ ਇਸੇਤ੍ਮਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਰਦ-ਵਗ੍ਰਦ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਵੇ. 
ਵਸਆਲਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਘਰ ਸੋਡਈ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤ੍ੇ ਇਲਮੀ ਨੇ, ਉਨਹ  ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਇਿੱਕ ਨਾਅਰਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤ੍ਾ, 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ ਨਾਰਾ ਵਕਆ? ਲ਼ਾ ਇਲ਼ਾਹਾ ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ'. 1970 
ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰ ਵਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਮਗ੍ਰ ਥੋੜੇ ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ ਮਤ੍ਲਬ 
ਵਕਆ? ਲ਼ਾ ਇਲ਼ਾਹਾ ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ'. 

ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਕਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਰਸ ਖ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬ ੇ ਅਰਸੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਆਦਰਸ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤ੍ੀਤ੍ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਹ 
ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਨ ੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਵਜ਼ੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਦੀ 
ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸੀ. ਨਤ੍ੀਜੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਹਸਾਬ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ 
ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਨਾਲ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਆਸ ਨ ੰ  ਵਾਧਾ ਵਮਲੇਗ੍ਾ. 



ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਜੋ, ਇਿੱਕ ਤ੍ੇਜ ਵਸਆਸੀ ਵਦਮਾਗ੍ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸਆਸੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਨ ੰ  ਸੰਵਵਧਾਵਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੀਮਤ੍ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ, 
ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਨਾਅਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ 
ਵਜਿੱ ਤ੍ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਅਵਹਮ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਜ਼ਹਰ, ਹੁਕੁਮ ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਸਈਦ ਅਵਹਮਦ ਸਈਦ 
ਵਕਰਮਾਨੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦ ਜੇ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਸਟੁਡੇਂਟਸ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਕਾ ਨਾਰਾ ਵਕਆ? ਲ਼ਾ ਇਲ਼ਾਹਾ ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ' ਵਰਗ੍ੇ ਨਾਅਰੇ, ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕ ਕੇ, ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਤ੍ੇ ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਤ੍ੇ ਵਕਤ੍, ਬੋਲੇ ਜਾਂਦ ੇਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈਆਂ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਅਰੇ 
ਖੁਲ ਕੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ. ਆਪਣੀ 13 ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ ਇਨ 
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪਰਚਾਰ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਵਫ਼ਰਕ  ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਈ 
ਜਗ੍ਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਗ੍  ਅਤੇ੍ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ, ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ 
ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਣ ਲਈ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਵਫ਼ਰਕ  ਇਹਸਾਸ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਵਸਿੱ ਖ, ਸਾਫ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਘਬਰਾਏ ਲਗ੍ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ੍ 
ਮੈਨ ੰ  ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜਬਰਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਦਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਣਗ੍ੇ (Ibid: 145). 
 

ਆਪਣੀ 29 ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਤ੍ਣਾਅ ਅਤ੍ੇ 
ਜੰਗ੍ੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 
ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਚਾਰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਦੋ ਮੁਸਵਲਮ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਵਲਫ਼ ਸਨ - 
ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਅਤ੍ੇ ਅਹਰਾਰ, ਵਕਹਾ: 'ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਅਤ੍ੇ ਅਹਿੱ ਰਾਰ ਵੀ ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਚੁਕੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਅਹਰਾਰ ਵਜਸ ਦੇ ਕਈ ਸਦਿੱਸ ਬਹੁਤ੍ ਅਸਰਦਾਰ ਤ੍ਕਰੀਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ' (Ibid: 148). 

ਆਪਣੀ 27 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦੇ ਦੌਰਾਣ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਇਸਲਾਮੀ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਦੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਵਫ਼ਰਕ  ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਬਦਤ੍ਰ ਹ ੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ, ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਵਜੀਰ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ 
ਪਵਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਕ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 
ਨੇ ਬੇਹਦ ਅਸਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 'ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱ ਕ ਹਕੀਕਤ੍ ਬਣ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ਼ 



ਸ਼ਵਰਆ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਚਲੇਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਸੀਤ੍ਾਂ ਤੇ੍ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਾਨੇ 
ਹੋਣਗ੍ੇ'(Ibid: 151).  
 

ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਨਾ 
ਚਾਵਹਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਸਮੀਪ ਵਫ਼ਰਕ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਅਗ੍ਰ 
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 'ਇਹ ਵਬਲਕੁਲ ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਵਕਤ੍ ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਜਰੁਰੀ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਸਿੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਠੀਕ ਕਿੱ ਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਤ੍ੇ ਹੈ', ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਨੀ ਅਤ੍ੇ 
ਲੀਗ੍ ਦੀ ਵਕਾਲਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ' (Ibid). ਇਹ ਵਦਲਚਸਪ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਗ੍ਅੇ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਾਇਸਰਾਏ 
ਵੇਵੇਲ ਜਾਂ ਲੌਰਡ ਪੇਵਥਕ-ਲਾਉਰੇਂਸ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨ ੰ  ਕੋਈ 
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭਾ ਹੈ. 

ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਖੁਦ ਸਰ ਵਖਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਖ਼ਤ੍ ਕਾਇਦਾ ਅਤ੍ੇ ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ 
ਆਪਣੇ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਲੈਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਖ਼ਆਲ ਇੰਵਡਅਨ ਸਾਥੀ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਗ੍ਲੈਨਸੀ ਨੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਭਾਸਣਕਾਰ, ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ 
ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਦ ਜੇ ਮੁਿੱ ਦੇਆਂ ਉਪਰ ਵਕਤ੍ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ 
ਇੰਵਡਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬਰਮਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕੈਦ 
ਕੀਤ੍ੇ ਇੰਵਡਅਨ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਵੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਵਿੱ ਡੇ ਜਗ੍ੀਰ  ਸਰਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਯ ਨੀਅਨਵਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਰਹਨ ਮਾ, ਸਰ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ ਜੋ ਵਾਈਸਰਾਏ ਦੀ ਏਕਸੇਕਯੁਟੀਵ ਕਾਉਂਵਸਲ ਵਵਿੱ ਚ 15 ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਡੀਫ਼ੇਂਸ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਫ਼ ਵਦਿੱ ਲ ਨਾਲ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 'ਉਸ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਸੀਹਤ੍ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ' (Ibid: 152). ਪਰ, ਉਸ ਨੇ 
ਜਨਤ੍ਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਹ ਕਵਹਣ ਤ੍ੋਂ, ਜਾਂ ਸਵਥਤ੍ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਦੀ 
ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨ ਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਇਸਲਾਮੀ 
ਲਹਜੇ ਤ੍ੇ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ: 

 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਗ੍ੀਏ ਆਪਣੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱ ਟੜਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਰਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਸ ਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਅਤੇ੍ 
ਲੀਗ੍ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਕਾਫ਼ਰ ਕਰਾਰ ਕਰਣ. ਪਾਕ ਕ ਰਾਨ ਦੀ ਪਰਵਤ੍ਵਲਵਪਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਫ਼ੀਰੋਜ਼ (ਨ ਨ) ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਖੁਲਹੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕ, ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹਰ ਇਿੱਕ ਵੋਟ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਪੈਗੰ੍ਬਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਹ 
ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਣਨੀਤ੍ੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵਕ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਕਹਾ ਹੈ, ਆਸ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 



ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯ ਨੀਅਨਵਸਟ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (Ibid: 160). 

 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ: 
 

ਇਿੱਕ ਵਮਸਾਲ ਸਈਦ ਅਮਜਦ ਅਲੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹੁਰ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰ ਮਰਾਤ੍ੀਬ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਪੇਸ਼ 
ਹੈ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤ੍ਿੱਕ ਯ ਨੀਅਨਵਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਨ ੰ  ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਤੇ੍ 
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਵਮਵਲਆ, ਮਗ੍ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਹਫ਼ਤੇ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤੇ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ, ਜਦ 
ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਡੀਰੋਜ਼ਪ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਨ ੰ  
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਸੇਨਟਰਲ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾਮੰਜ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ 
ਹੋਇਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਯ ਨੀਅਨਵਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ੍ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ (Ibid.). 

 

ਉਸੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਅਕਾਵਲਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਧੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍, ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਿੱਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਸਿੱ ਖ ਮਿੱਨ ਵਗ੍ਅੇ 
ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਊਵਨਸਟਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ 
ਜਨਾਧਾਰ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ  ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਬਵਨਆ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਵਹੰਦ  ਜਿੱ ਟਾਂ ਨ ੰ  ਖੜੇ ਕਰਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਸਰ ਛੋਟੁ ਰਾਮ ਦੀ ਸੀਟ ਤ੍ੋਂ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਅਨਵਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖੀ ਜਗ੍ਹ ਸੀ. 

ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਖ਼ਾਸ ਸਮ ਹ ਸੀ. ਪਵਹਲੇ, 
ਯੁਨਾਇਟਡ ਪਰੌਵਵਂਸੇਸ ਦੇ ਅਲੀਗ੍ੜ ਮੁਸਵਲਮ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦ ਸਨ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ, ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਦੀ ਹੈਵਸਅਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਦੀ ਅਫ਼ਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤ੍ੀਗ੍ਤ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਘੁਲਾਮੀ ਤ੍ੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 
ਸਕਣ. ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਵਹਮਦ ਵਵਰਕ, ਵਜਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਅਸੀਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਲੀਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਠੀਕ ਠੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਵਦਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੇ ਅਲੀਗ੍ੜ ਦੇ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਸ਼ਵਹਰ ਆਏ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਕ ਉਸ ਵਦਨ ਕੀ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ: 

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ 200-250 ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦ ਪਾਜਾਮਾ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਵਹਣ ਕੇ, ਅਲੀਗ੍ੜ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ 
ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਆਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮੁਿੱ ਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਗ੍ੁਲ ਵਜਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ 
ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਹਣ ਲੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਆਗ੍  ਨੇ ਅਵਾਮ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਕਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ: "ਦੋਸਤ੍ੋਂ, ਮੈਂ ਵਜਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੀ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਜ਼ਰ ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣੇਗ੍ਾ. ਉ ਵਖਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ - ਮੇਰੀ ਗ੍ਿੱਲ 
ਸੁਣ. ਅਸੀਂ ਵਸਰ ਤ੍ੇ ਕਫ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਆਇਅੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗ੍ੇ. ਸਾਡੇ ਵਸਰ 
ਅਤ੍ੇ ਸੀਨੇ ਗ੍ੋਲੀ ਖਾਉਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨੇ". ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਵਗ੍ਅੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ 



ਧਾਰਾ 144 ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਟਰੇਨ ਤ੍ੇ ਚੜਹਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਲੇ ਕੇ ਰਹੇਂਗ੍ੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਦੇਨਾ ਹੋਗ੍ਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ". ਉਹ ਚਿੱ ਲੇ ਵਗ੍ਅੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦੇ 
ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੜਕੇ 
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਵੀ ਹੋਏ. 

ਦ ਜਾ ਸਮੁਹ ਮੁਸਵਲਮ ਕਮਊੁਵਨਸਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਲੀਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਦ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦ ਕਮਊੁਵਨਸਟ 
ਪਾਰਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਲੇਵਨਨਵਾਦ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕ 
ਇਿੱਕ ਸਤ੍ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਵਕਸਮਤ੍ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਿੱ ਕ 
ਵਪਛੜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਸਨ. ਪੰਜਾਬ ਪਰੌਵਵੰਵਸਅਲ ਕੌਂਗ੍ਰੇਸ ਕੌਵਮਟੀ ਦੇ ਗ੍ਵਤ੍ਸ਼ੀਲ ਪਰਧਾਨ, ਵਮਆਂ 
ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰੁਿੱ ਦੀਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਊੁਵਨਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਵਲੀ ਸਨ, 25 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1945 ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਊੁਵਨਸਟ ਆਗ੍  ਅਬਦੁਲਾ ਮਵਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ 
ਉਪਰ 19 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਲੰਬੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਕਮਊੁਵਨਸਟ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤ੍ੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਵਖ਼ਆਲ ਦੀ ਤ੍ਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ, 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਰਗ੍ੇ ਮੁਲਕ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਇੰਸਾਨ ਦ ਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ. 

ਤ੍ੀਜਾ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਸਮੁਹ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਵਜਿੱ ਤ੍ਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਲੇਮਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਮੁਖ ਪੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਇਿੱ ਕ 
ਮਸ਼ੇਇਖ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗ੍ਠਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਲਈ, ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ 
ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ: ਗ੍ੋਲਰਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਵਜਹਲਮ ਦੇ 
ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪੀਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ, ਟੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੀਰ ਨਜ਼ੀਮੁਿੱ ਦੀਨ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਮਖਿੱਦੁਮ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ 
ਹੋਰ ਦ ਜੇ. ਇਨਹ ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਪਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਗ੍ਾ 
ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਪਹੇਲੀ ਬਣਾ ਛਿੱ ਡੀ; ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍ ਬਣ ਗ੍ਏ, ਪੀਰ ਮਮਦੋਤ੍ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ 
ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍, ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਬਣ ਵਗ੍ਅੇ ਵਿੱ ਹ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਜਦਾ ਨਸ਼ੀਨ, ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ ਬਣੇ ਦਰਬਾਰ 
ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ ਅਤ੍ੇ ਨਵਾਬ ਮੁਹਿੱਮਦ ਹਯਾਤ੍ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਬਣੇ ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ 
ਸਜਦਾ ਨਸ਼ੀਨ (Court of Inquiry, 1954: 255). 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਬਰੇਲਵੀ ਸੁਿੱ ਨੀ ਉਪ-ਪੰਥ ਦੇ ਕਿੱ ਟੜ ਉਲੇਮਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ 
ਲਗ੍ਾਉ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਆ ਵਗ੍ਅੇ (Gilmartin,1989; Talbot, 1996). ਪਰਚਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਦੀ ਵਕਸਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਜੋਰ ਇਿੱ ਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਇਿੱਜਾਦ ਕਰਣ 
ਉਪਰ ਹੀ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੀਰ ਅਤ੍ੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ੇ ਸੀ ਵਕ 
ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਮਦਦ ਲਈ ਬਦਹਵਾਸੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਮਾਯੁਸੀ 
ਭਰੀ ਦਲੀਲ ਤ੍ਾਰ ਦੇ ਜਵਰਅੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ: 'ਕੀਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨ  ਹੋਰ 
ਮੌਲਵੀ ਭੇਜੋ', ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਮਸਾਲ ਹੈ (Gilmartin, 1979: 515). ਕਈ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗ੍ਿੱ ਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਦਿੱਸਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਵਜ਼ਆ 



ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਾਲਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਨੁਿੱ ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਸ ਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ 
ਹੋਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. 

ਮਸ਼ਹੁਰ ਵਹੰਦੀ ਲੇਖਕ, ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 23 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001 ਨ ੰ , ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 
ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਨਜਦੀਕੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਿੱ ਵਹਮ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ 
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ 
ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਜਵਜ਼ਆ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਮਨ ਹੋਰ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਨਾਲ 
ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਬਰੇਲਵੀ ਉਲੇਮਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਮੁਖ ਦੇਵਬੰਦੀ ਮਤ੍ਭੇਦੀ, ਮਸਲਨ ਸ਼ਿੱਬੀਰ 
ਅਵਹਮਦ ਉਸਮਾਨੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ੁਟ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ ਅਤ੍ੇ ਬੜੇ ਜਬਰਦਸਤ੍ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਵਹਿੱਮ ਛੇੜੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਦੀ 
ਰਣਨੀਤ੍ੀ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਤ੍ੋਂ ਵਧ ਸਾਥ ਵਮਲ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਗ੍ਵਤ੍ਮਾਨ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਅਵਹਮਦੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਟੜ ਸ ਿੱ ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸ਼ਆ ਨਾਸਵਤ੍ਕ 
ਸਮਝਦੇ ਸੀ. 

ਯੁਨੀਅਵਨਸਟਾਂ ਨੇ ਆਵਖਰੀ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਅਹਰਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਉਲੇਮਾ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਦੇ ਵਕਤ੍ਾ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਤ੍ੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ੍ 
ਤ੍,ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਸਨ. ਪਰੀਮੀਅਰ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਮੀ ਤ੍ਕਰੀਰਾਂ ਤ੍ੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ 
ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਵਫ਼ਰਕ  ਸੋਚ, ਅਤ੍ ੇ
ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ (Talbot, 1996: 147).  

2 ਫਰਵਰੀ 1946 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਵਲਖਦੇ 
ਨੇ: 

 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਕਤ੍ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਤੇ੍ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਨ ਨੀ ਹ ੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ੍ ਪੀਰ ਅਤੇ੍ 
ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦ ਸਾਰੇ ਸ ਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਪਰਵਚਣ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ, ਜੋ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਨਹੀਂ 
ਪਾਉੇਣਗੇ੍, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗ੍ੇ; ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਨਕਾਹ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਬਵਹਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਤ੍ੀਜਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਪਰ, 
ਇਸ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ੍ ਥੋੜਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੁਵਹਿੱਮ 'ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ' ਦੇ 
ਦੁਆਲੇ, ਵਜਣ ਬੇਰਵਹਮ ਤ੍ਰੀਕੇਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਧਾ 
ਲੇਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ ਜਾਵੇਗ੍ੀ (Carter, 2006, 171). 

 

28 ਫਰਵਰੀ 1946 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਵਜਹਲਮ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਰਾਜਾ ਖ਼ੈਰ ਮੇਹਦੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇਿੱ ਕ ਉਰਦ  ਪੋਸਟਰ, ਜੋ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਸ਼ਿੱਕ ਦੇ, 
ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਵਦਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤ੍ਰਜ ਮੇ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਨ ੰ  



ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਤ੍ੀਬ, ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਸੀ. 
 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ 
ਉਸ ਦੇ (ਅਿੱਲਹਾ) ਨਾਂਅ ਤੇ੍, ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ , ਤੁ੍ਹਾਡੇ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ.  
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ੍ ਫ਼ਰੇਬ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਤੁ੍ਹਾਣ  ਦੀਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨ ੰ  ਚੁਣਨਾ ਹੈ.    
 

ਦੀ  ਦੁ ੀਆ 
ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਤੁ੍ਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ੍ 
ਸ਼ਰਬਸ਼ਕਤ੍ੀਮਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਤੁ੍ਹਾਨ  ਜਗ੍ੀਰਾਂ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ 
 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ੍ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਅਤੇ੍ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਹੇ 
 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਵਜਹਾ ਹੈ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ੀ ਹੇ 
 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਤੁ੍ਹਾਡਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹੈ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਕਾਵਫ਼ਵਰਸਤ੍ਾਨ ਹੇ 
 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਘੁਲਾਮੀ ਤ੍ੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 

ਇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਇੰਸਾਨ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ 
ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 
 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਤੁ੍ਹਾਨ  ਕਵਲਮਾ ਪੜਹਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  
ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਰਤ੍ੀ ਪ ਜਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ੍ ਜਾਤ੍ਾਂ ਨੇ 
 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਤੁ੍ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਤੇ੍ ਅਲੀ 
ਨੇ 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਅਤੇ੍ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਹਯਾਤ੍ ਨੇ 
 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ੍ 
ਇਤ੍ਹਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਅਤੇ੍ 
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ 
ਆਸ਼ਕ ਨੇ 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ੍ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟਾਂ ਦੇ 
ਵਸਫ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇ 

ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਹੈ 
 

 

ਇਸ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ੍ ਜਾਤ੍ੀ ਝਗ੍ੜੇ ਛਿੱਡ ਕੇ, ਤੁ੍ਹਾਨ  ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੀ 
ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਅੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹਲਮ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤੇ੍ ਤ੍ ਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਵੇਦਾਰ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, (ਜੋ ਵਕ) ਰਾਜਾ ਖੈਰ ਮੇਹਦੀ ਖ਼ਾਨ  (Ibid: 174–5). 

 



ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਬਰੇਲਸਫੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਵਟਰਬਯੁਨ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 
ਫਰਵਰੀ 1946 ਨ ੰ  ਛਵਪਆ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਵਖ਼ਆਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਜਨ ਨ ਦਾ ਭਰਪ ਰ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਸ ਨ ੰ , ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ. ਬਰੇਲਸਫੋਰਡ ਨੇ 
ਵਲਵਖਆ: 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਸਾਨ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਗ੍ੀਰੀ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ੍ ਲੀਗ੍. ਇਣ 
ਵਤੰ੍ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਗ੍ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਹਰ ਜਗ੍ਹ ਮੌਜ ਦ ਹੈ. ਇਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ. ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਤ੍ ਦੀ 
ਉਮੀਦ, ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਵਟਕੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮਸੁਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਤੇ੍ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ 
ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ੍ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਡਆਂ ਤੇ੍ ਲਿੱ ਗ੍ੇ 
ਲਾਉਡਸਪੀਕਰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ 'ਕਾਫ਼ਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਵਧਰਕਾਰ ਕਰੋ'. ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ 
ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸ ਬੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਰਕ  ਇਹਸਾਸ ਹਾਵੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ 
ਛੋਟੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤੇ੍ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਜਨ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਨੇ (1991: 94). 

 

ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ, ਇਸ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛਮ ਵਜ਼ਲਹੇਆਂ ਤ੍ੇ 
ਛੋਟੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱਲ ਸਾਫ਼ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰਾ, ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋਇਆ. 1945 ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਵਜਹਲਮ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਵਮਆਂਵਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ 
ਅਤ੍ੇ ਅਟਿੱਕ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵੇਚ ਕੇ 
ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਗ੍ੇ. ਮਗ੍ਰ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ 
ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਆਸ ਉਪਰ ਵਟਕੇ ਰਹੇ ਵਕ, ਵਕਸੇ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਹਿੱਲ ਉਪਰ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ 
ਜਾਣਗ੍ੇ.  
 

ਇੰਤਖ਼ਾਬ ਦੇ  ਤੀਜੇ 
 

ਗ੍ਹਰਨਰ ਦਾ ਡਰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ ਜਦ 24 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨ ੰ  ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ. 
175 ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਵਟਵ ਅਸੇਂਬਲੀ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  86 ਮੁਸਵਲਮ ਵਰਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤ੍ੋਂ 
75 ਸੀਟਾਂ ਤ੍ੇ ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਵਮਲੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਅਸੇਂਬਲੀ ਦੀ ਇਕਿੱਲੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਮੁਿੱਚੇ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਬਹੁ-ਮਿੱਤ੍ ਤ੍ੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਘਿੱ ਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਦੋ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਸਦਿੱ ਸ ਦਲ-ਬਦਲ  ਬਣ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ, ਅਤ੍ੇ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਹੋ 
ਗ੍ਈਆਂ. ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਵਜਨਹ ਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਯੁਨੀਅਵਨਸਟਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਜਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘਿੱ ਟ ਕੇ 
18 ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਬਖ਼ੁਬ ਕਰ ਕੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਵਤ੍ਆਂ ਜਦ ਵਕ ਪੰਵਥਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 23 
ਸੀਟਾਂ ਤ੍ੇ ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਪਾਈ. ਵਨਰਦਲਾਂ ਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਜਿੱ ਵਤ੍ਆਂ. ਕਮਊਵਨਸਟ ਆਪਣੀ ਵਪਛਲੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ 
ਵਗ੍ਅੇ ਅਤ੍ੇ ਅਹਰਾਰ ਇਿੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਰਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 



ਦਾ ਸਾਥ ਅਤ੍ੇ ਪੈਸਾ, ਦੋਨੋ, ਵਮਵਲਆ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਵਹੰਦ  (ਜਾਟਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਪਵਹਲਾਂ ਸਰ ਛੋਟੁ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ 
ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ) ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਪੰਵਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਕਾਲੀ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸਮ ਹ ਸੀ. 
 

ਗਠਬੰਧ  ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਐਚ.ਡੀ.ਭਨੋਤ੍ (ਇਿੱਕ ਇੰਵਡਅਨ ਇਸਾਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ 28 ਫਰਵਰੀ 1946 
ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਮਜਬ ਤ੍ ਸ਼ਕਵਸਅਤ੍ ਬੇਹਦ ਬੇਚੈਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ, 'ਸਾਨ  ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਨਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ' (L/P &J/5/249). ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਤ੍ ਤ੍ੇ, ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਵੰਡਨ ਲਈ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਅਤ੍ੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਪਰ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ, 
ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ. 7 ਮਾਰਚ 1946 ਨ ੰ  ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ 
ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍, ਉਸ ਨ ੰ  6 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਵਮਲੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੈਮਬਲੀ ਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਬਹੁ-ਮਿੱਤ੍ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ 
ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਵਕ ਪੰਵਥਕ ਪਾਰਟੀ 'ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀਮਾ-ਅੰਕਤ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ 
ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  "ਖਾਵਲਸਤ੍ਾਨ" ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਲਗ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ - ਇਸ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਨਾ ਮਮਦੋਤ੍ ਲਈ 
ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ' (Ibid: 176). ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ 87 ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹਾਸਲ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 78 ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸੀ, ਉਣ ਵਤੰ੍ਨ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਲੀਗ੍ 
ਤ੍ੇ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਜੋ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਦੀ ਵਟਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੇ ਵਗ੍ਅ ੇਸੀ, 
ਚਾਰ ਸੀਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਦੋ ਇੰਵਡਅਨ ਇਸਾਈ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ 
(75+3+2+4+2+1=87).  

ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ ਮਮਦੋਤ੍ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਪਰ ਸ਼ਿੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ ਵਦਖ਼ਾਇਆ 
ਵਜਸ ਦੇ ਉਪਰ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਨ. ਜਦ ਚਾਰ ਸੀਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮਮਦੋਤ੍ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ੇ ਉਹ 
ਮਿੱਨ ਵਗ੍ਅੇ ਵਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਿੱ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ, 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਸਦਿੱ ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕੇ ਸੀ (Ibid: 176–7). ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਵਹਸਾਬ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ 80 ਲੇਵਜਸਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਜਦ ਉਹ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ, ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਿੱਚਰ 
ਅਤ੍ੇ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਵਮਲੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 94 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਗ੍ਲੈਂਸੀ 
ਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਹਸਾਬ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸਲ 
ਤ੍ਾਕਤ੍ 90 ਸੀ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤ੍,ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੋਂ 10 ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਨੇ 



ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆਾ ਅਤ੍ੇ 11 ਮਾਰਚ 1946 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਆਈ ਵਜਸ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਸਨ (ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ, ਮੁਜ਼ਫ਼ਰ ਅਲੀ ਵਕਵਜ਼ਲਬਾਸ਼, ਅਤ੍ੇ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਬਰਾਵਹਮ ਬਰਤ੍); ਦੋ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ (ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਿੱਚਰ ਅਤ੍ੇ ਲਹਰੀ ਵਸੰਘ); ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪੰਵਥਕ ਵਸਿੱਖ (ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ). ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਿੱਕ ਮੁਵਹਿੱਮ ਛੇੜ ਕੇ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਸਹੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਨਦੀ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ. 
ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਪੰਜ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕਠਾ ਹੋਣਾ, 
ਆਮ ਸਭਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਸੀ. 

8 ਅਪਰੈਲ 1946 ਨ ੰ  ਸਰ ਇਵਾਨ ਜੇਨਵਕਨਸ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸਵਵਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ, ਸਰ 
ਬਰਟਰੇਂਡ ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਤ੍ੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ ਵਜਿੱ ਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਲੀਤ੍ੀ. ਜੇਨਵਕਨਸ ਇਿੱਕ ਅਮਲੀ 
ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਦ ਜੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਵਵਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਸਮੇਤ੍, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. 
ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਵਧ ਗ੍ਈ ਜਦ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਕਵੀਟ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ੍ ਛੋੜੋ) ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵਫ਼ਰਕ  
ਅਮਨ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਲੀਗ੍ ਇਣ ਸਭ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ 
ਸੀ. ਗ੍ਲੈਂਸੀ ਦੀ ਹੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਵਹਣ ਨਾਲ 
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਹਕ ਮਤ੍ ਨਾਲ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਤੰ੍ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਹੋਵੇ. ਆਪਣੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਦੀ 
ਪਵਹਲੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਵਕਨਸ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਵਦਹਾਤ੍ਾਂ ਤੇ੍, ਇਿੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਸਆਸਤ੍ ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸੋਚਦਾ 
ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ੍ ਸਿੱ ਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਗੰ੍ਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ੍, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਵਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਕਿੱ ਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਵਕਿੱ ਨੀ ਦ ਰ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਵਸਿੱ ਖ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਜਨਤ੍ਕ ਅੰਦੋਲਨ (ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੁਰਾ ਵਪੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਦੀ ਤ੍ਕਨੀਕ ਨ ੰ  ਵਸਆਸੀ ਹਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ (Ibid: 182).   

 

ਉਸੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍  ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਿੱਚਰ 
ਯੁਨੀਅਵਨਸਟਾਂ ਨ ੰ  ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, 
ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (Ibid: 182). ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੌਦੇ 
ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

 

ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ…ਜਾਂ ਤੇ੍ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਥਾਨਾਨਤ੍ਰਣ ਕਰ ਕੇ ਖਾਵਲਸਤ੍ਾਨ ਮੰਗ੍ਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ 
ਸ ਬਾ ਜੋ ਜਮਨਾ ਦਰੀਆ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਨਾਬ ਦਰੀਆ ਤ੍ਿੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ੍ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਮੈਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਰਵਹਣ, ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਵਕ 



ਉਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਤੋ੍ੜ ਕੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ ਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ - ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਲ 
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ (Ibid). 

 

ਉਸੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਉਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਹਾਲਾਂਵਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਾਵਜ਼ਮ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਵਹਿੱਮ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁਕੇ ਨੇ. ਪਰ, ਆਈ.ਜੀ.ਪੁਵਲਸ, ਵਮ.ਬੇਨੇਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ੍ੁਸ਼ਟ ਸਨ ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ 'ਪੁਵਲਸ ਬਿੱਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਅਫ਼ਸਰ ਅਹੁਦੇ ਤ੍ੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਨੇ. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ' (Ibid: 186). ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਵਰਨਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 
ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍ 
ਪੰਜਾਬ ਅਸਵਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੋਰ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਵਵਗ੍ੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਅਤ੍ੇ ਖਲਬਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਣ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

ਦੋ ਮਈ 1946 ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗ੍ਲੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਹਿੱ ਸਾਰ, ਕਰਤ੍ਾਰਪੁਰ (ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਜਲੰਧਰ), ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਘਟਣਾਵਾਂ ਤ੍ੇ ਵਧਆਨ ਵਖਿੱ ਵਚਆ. ਉਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
"ਵਕਹਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਰਵਹਆਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਨੇ" (Ibid: 186). ਕੌਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫ਼ਰਕ  ਪਰੈਸ ਦਾ ਹਿੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ 
ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਜੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਿੱਚਰ ਅਤ੍ੇ 
ਲਹਰੀ ਵਸੰਘ ਖੁਲਹੇ  ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੀ ਨੁਕਤ੍ਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਇਥੇ ਵੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਸਆਸੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਸਮਝਣ ਤੇ੍ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ. ਇਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਧਕਾਰੀ 
ਅਤੇ੍ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਲਾਵਜਮ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਹੈ (Ibid.). ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਇਿੱਕ ਇਹਸਾਸ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 
ਇਿੱ ਕ-ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ.  

 

27 ਮਈ 1946 ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖ 16 
ਮਈ 1946 ਦੇ ਕੈਬੀਨਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਮਾਯ ਸ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਉਹ ਗ੍ਰੁਪ 
ਬੀ ਦੇ ਸ ਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣਗ੍ੇ ਮਗ੍ਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 
ਸਲਾਮਤ੍ੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਸ.ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਨੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਮਜਬ ਤ੍ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ੍ਰੁਪ ਬੀ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਗ੍ੜੀ 
ਯੁਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਮੋਹਿੱ ਮਦ 
ਅਲੀ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੰ  ਸਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਲਖਣ 
ਉਪਰ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਸਵਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਦਾਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਮੌਕਾ 



ਦੇਂਦੇ. ਗ੍ੁਪ ਬੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਮਾਮ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ 
ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ 
ਵਮਲ ਜਾਂਦਾ. ਸ.ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ, ਮਗ੍ਰ, ਇਨ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਦਲਚਸਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ ੇ
ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਵਸਿੱਖ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਸੀ, ਗ੍ੁਪ ਬੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਾਰੇ ਤ੍ੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ 
ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਿੱਖ ਆਗ੍  ਬੇਵਝਜਕ ਵਬਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 
ਹੋਰ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ ਅਗ੍ੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ (Ibid: 204–7). 

ਆਪਣੀ 15 ਜ ਨ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ 
ਆਗ੍ ਵਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 9 ਅਤ੍ੇ 10 ਜੁਨ ਨ ੰ  ਹੋਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਮਲੀ ਸੀ. ਅਕਾਵਲਆ ਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ: 'ਵਗ੍ਆਨੀ ਸਮ ਹ' ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ 
ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ 'ਨਗ੍ੋਕੇ ਸਮੁਹ' ਉਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗ੍ੋਕੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ਼ਰ ਵਸੰਘ ਮਝੈਲ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ 
ਤ੍ੀਜਾ ਸਮੁਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਇਤ੍ਹਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਮਾਮ ਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ. ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਗ੍ੋਵਰਿੱਲਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗ੍ਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ 
ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ-ਦੋ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਆਪਣੇ ਕਾਬ  ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ 'ਇਸੇ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬ  ਵਖ਼ਆਲ ਉਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗ੍ੋਕੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਵਥਆਂ ਦੇ ਨੇ' (Ibid: 217).  

ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਇਿੱਤ੍ਜ਼ਾਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਅਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਜਾਵੇ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਕਹੜਾ ਰੁਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਵਸਿੱ ਧੀ 
ਕਾਰਵਾਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਦੰਗ੍ੇ 
ਹੋਣਗ੍ੇ. ਅਖੀਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਜੋ ਕੈਵਬਨਟ ਵਮਸ਼ਨ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਵਰਸ਼ਦ 
ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ. ਇਹ ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹਰਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਣੀ 
ਵਬਹਤ੍ਰੀਨ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਨਾ ਪਹੰੁਚੀ ਹੋਵੇ (Ibid).   

ਆਪਣੀ 29 ਜੁਨ 1946 ਦੀ ਦੋਹਢਤ੍ਾ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਵਲਵਖਆ, 'ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਵਨਿੱਜੀ 
ਫ਼ੌਜ਼ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਮਸਰੁਫ਼ ਨੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਰੰਗ੍ਰੁਟਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਲਹ  ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਮਆਰੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ' (Ibid: 226). ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਚੁਿੱ ਪ ਨੇ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਵਮਲਣ ਕਰ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਸੰਤ੍ੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਧ ਗ੍ਈ ਸੀ. 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਵਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗ੍ , ਵਨਰੰਜਨ ਵਸੰਘ 
ਵਗ੍ਿੱਲ ਅਤ੍ੇ ਪਰਤ੍ਾਪ ਵਸੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ, ਵਸਿੱ ਖ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚਲਣ. 



ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹਦ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ 
ਟੁਿੱ ਟ ਚਕੁੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਚੁੰ ਕੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਕੈਬੀਨਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  
ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਬਗ੍ੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. 
ਉਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ੍ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਪੜਹੇ-ਵਲਿੱ ਖੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਬੇਇੰਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਇਸ ਨਤ੍ੀਜੇ ਨਾਲ 
ਖ ਸ਼ ਸਨ. ਵਹੰਦ , ਆਮ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਬੇਹਦ ਖ ਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਮਿੱ ਨਦੇ ਸੀ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਵਸ਼ਕਸਤ੍ 
ਵਮਲੀ ਸੀ (Ibid: 250). 

 

29 ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, 
ਜਦ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਹੜਤ੍ਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਭਨੋਤ੍ ਨੇ 
ਆਪਣੀ 31 ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਮਨਹ ਸ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ 
ਸੀ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਦਿੱ ਸਤ੍ਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗ੍ਨੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 28000 ਸੀ. 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਤ੍ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਨ. 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਾਖਾਂਵਾਂ ਦਾ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮਿੱ ਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੀ ਸਦਿੱ ਸਤ੍ਾ 3000 ਤ੍ੋਂ ਵਧ ਕੇ 1945 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ 10000 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ. 
ਲੀਗ੍ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨ ੰ , ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਵਧਾ ਕੇ 
ਅਿੱ ਧ ਵਮਵਲਅਨ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਣ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗ੍ਠਨਾ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਕੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਭਨੋਤ੍ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਿੱਕ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਦਾਉਦ ਘਜ਼ਨਵੀ ਜੋ ਪਰੌਵਵਂਵਸਅਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ, 
ਦਿੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ (L/P & J/5/249).  

ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ 31 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946 ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਜੇਨਕੀਨਸ, ਨਵਹਰੁ ਦੇ 10 
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬੋਮਬੇ ਦੇ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਕਨਸਵਟਚੁਅੇਨਟ ਅਸੈਮਬਲੀ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤ੍ਾ ਨਾਲ ਬਨਹ ੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗ੍ੀ; ਇਸ ਵਬਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ 
ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ, ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ,  ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ 'ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਵਗ੍ਅੇ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇ
ਵਦਨ' ਦੇ ਵਖਆਲ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ  ਤ੍ੋੜਣ ਲਈ ਵੀ ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ, ਜਦ ਵਕ ਸ ਬਾਈ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੋਣ. ਵਖ਼ਆਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਵਦਨ 



ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਸੀ. 'ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਵਵਿੱ ਚ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ 
ਅਤ੍ੇ ਅਵਾਮ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਉੁਣਗ੍ੇ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਸੋਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 
ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਰਾਜਯੋਗ੍ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. 

31 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਇਤ੍ਲ਼ਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਵਕ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਵਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਵਕਤ੍ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ. ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਜਦ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਸੋਸ਼ਵਲਸਟ ਆਗ੍  ਜੈਪਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਦ 
ਗ੍ਠਬਿੱਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਮਗ੍ਰ ਵਜਸ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਫ਼ੌਰਣ ਸਜ਼ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ (Ibid: 268–9). ਉਸ ਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ 
ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਗ੍ਰ ਸਰਕਾਰ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 
ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 'ਸਾਨ  ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਉਹ ਨੇ, ਜੋ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ 
ਰਿੱਖਦੇ ਨੇ. ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹ ੰ ਦੇ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਨ  ਤ੍ਕਲੀਫ਼ 
ਪਹੰੁਚਾ ਚੁਕੇ ਹ ੰ ਦੇ' (Ibid: 270). 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਦੀ 31 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਜੋ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ 
ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 16 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ 'ਡਾਇਰੇਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ' ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਅਮਨ ਨਾਲ ਮਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਹਿੱਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਸੀਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਜਹਾਦ ਦੀ 
ਪੁਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਵਸਿੱਖ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਜਨਾਹ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਲਈ, ਬੁਲਾਵੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਵਜਸ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਜਲਹੇਆਂ ਤ੍ੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਤ੍ਣਾਅ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਕਲਕਿੱਤ੍ੇ ਦੀ ਦੰਗ੍ੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਹੋਰ ਬਦਤ੍ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਵਹਆਂ ਦੇ ਵਕ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜ਼ੇ ਖੁਨ-ਖਰਾਬਾ 
ਅਤ੍ੇ ਘਰੇਲ -ਜ ਿੱ ਧ ਹੀ ਹ ੰ ਦੇ ਨੇ (L/P & J/5/249). 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਉੱਪਰ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਮੁਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ, ਬੜੀ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫ਼ਕਰ ਅਤ੍ੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੰੁਸਲਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨ ੰ , ਵਹੰਦ ਆ ਦੇ ਅਿੱਗ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਸ਼ਰਤ੍ ਸਮਰਪਣ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ ਦੇ 
ਦਸਤ੍ ਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਜਦ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਇਨਕਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ , ਨਾ ਵਕ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ , 
ਬੁਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ , ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਸਲ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ, 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਇਸ ਰਵਿੱਈਅੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨ ੰ  
ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਢ ੰ ਘੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ (Ibid: 272–3). ਕਲਿੱ ਕਤ੍ੇ ਦ ੇ



ਕੌਮੀ ਖ਼ ਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦਾ ਤ੍ਣਾਅ ਹੋਰ ਵਵਗ੍ਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਕਲਕਿੱਤ੍ੇ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਜੇਨਵਕਨਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਕਲਕਿੱ ਤੇ੍ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵਹੰਦ  ਪਰਚਾਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਤ੍ਤ੍ਪਰ ਅਤੇ੍ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ੍ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦਾ ਵਜਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਵਮਵਲਆ. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਛਪੇ ਕਾਰਟ ਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਲਹ  ਨਾਲ ਧੁਆਈ 
ਕਰਦੇ, ਵਹੰਦ  ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱ ਡ ਕੇ ਅਲਗ੍ ਕਰਦੇ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ; ਹੋਰ ਨਾ 
ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਵਲਮ ਯਕੀਨ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨੇ ਵਕ ਕਲਕਿੱ ਤੇ੍ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਪਰੈਸ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ੍ ਖਬਰਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ.  

ਵਹੰਦ  ਖੁਸ਼ ਨੇ - ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੁਰੇ ਵਜਿੱ ਤ੍ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਣ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਾਨੇ 
ਮਾਰਣ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਣਗ੍ੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਇਸ ਹਦ ਤ੍ਿੱਕ ਬੇਵਕ ਫ ਨੇ ਵਕ, ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾਉਣ ਤੇ੍ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ 
ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ੍ ਦਾ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਲਈ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ. ਵਹੰਦ  ਅਖਬਾਰ ਘਮੰਡੀ ਅਤੇ੍ ਬੇਹਦ ਵਫ਼ਰਕ  ਨੇ. ਇਸ ਗ੍ਰਜਣ ਦੇ ਥਲੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਪਤ੍ ਖੌਫ਼ ਹੈ (ਜੋ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਹੰਦ  ਨਾਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ); ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵਧ ਕੋਈ ਚੀਜ ਵਜਸਮਾਨੀ ਝਗ੍ੜਾ ਸ਼ੁਰ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਇਹ ਗ੍ੁਮਾਨ ਅਤੇ੍ ਬੁਜ਼ਵਦਲੀ ਦਾ ਦਰਦਮੰਦ ਮੇਲ (Ibid: 273).  
 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਵਤੰ੍ਨ ਗ੍ੁਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਵਕ ਹੁਣ ਵਸਿੱ ਖ 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਆਵਧਕਾਵਰਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਹੋਣ ਤ੍ੇ 
ਨਾਰਾਜਮੰਦ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਪਰ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਣ, ਵਸਿੱ ਖ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਸਾਥ 
ਦੇਣਗ੍ੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਪਰੈਸ ਦਾ ਲਹਜ਼ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਕਤ੍ਾ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਤ੍ਕਰੀਰਾਂ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
'ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ' (Ibid: 274). 

ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਪੰਝਾਬ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਹੈ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਤੰ੍ਨੋਂ  ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਹੋਵੇ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੈਮਬਲੀ ਤ੍ੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਹੋਵੇ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਿੱਚੀ ਆਮ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਬਣੇ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਨਾਲ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਦੋਬਾਰਾ ਜਨਮੀ ਅਤ੍ੇ ਮਜਬ ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ. 
ਮੌਜ ਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਚਾ, ਆਮ ਵਹਤ੍ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ 
ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਮਾਮੁਲੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ (Ibid.). ਜੇਨਕੀਨਸ ਵਫਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਝਗ੍ੜੇ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ 
ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੇਂਦੇ ਨੇ: 



ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ (ਪੁਵਲਸ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਵਜ਼ਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ) ਮੁਿੱ ਖ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਹੈ; ਅਤੇ੍ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਮ ਜਦੋਜਵਹਦ ਤੇ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 
ਵਬਲਕੁਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ. ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਬੜੇ ਅਵਹਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ੍ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਅਤੇ੍ ਪੁਵਲਸ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਵਕਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ…ਇੰਵਡਅਨ ਵਸਵਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਆਮ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵਿੱਇਅੇ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ੍ 
ਅਗ੍ਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਮਲੇਗ੍ਾ ਤੇ੍ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵਨਪਟ ਲੈਗ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਿੱਖ-
ਪਾਤ੍ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ. ਪਰ, ਉਹ ਵਕਸੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤ੍ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗ੍ਾ ਵਜਸ ਨ ੰ , ਉਹ ਅਨੈਵਤ੍ਕ ਅਤੇ੍ 
ਬੇਈਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ੍ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ੍, ਉਹ ਸਥਰ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਮੇਜੇਸਟੀਸ ਗ੍ਵਰਨਮੇਨਟ ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਦਮਨ ਨ ੰ , ਵਧਾਵਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਪਚਾਪ ਮਣ ਲੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਰ ਨਹੀਂ 
ਰਹੇਗ੍ਾ…ਵਕਸੀ ਆਪਾਤ੍ ਕਾਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਹੀ ਇਸ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਵਕਨਾ ਸ਼ਾਥ 
ਦੇਨਗ੍ੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਜ਼ਰ ਰ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਵਥਤ੍ ਰਿੱਂਾਯਲ 
ਇੰਵਡਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਏਅਰਮੇਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੋਨਾਲ ਨਕਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ, 
ਪਰ ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਿੱ ਨਣਾ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਮਨਾਹੀ, ਪੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ 
ਛੁਿੱ ਟੀ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ੍, ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤੇ੍ 
ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਪਾਹੀ ਵੀ ਮੁਭਾਸਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਫ਼ੋਜ਼ੀ ਅਤੇ੍ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 
ਬਾਕੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਹੈ; ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ੍ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੀਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ੍ਰ 
ਤੇ੍, ਇਸਲਾਮ ਵਜਸ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਤੇ੍ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਣਗ੍ੇ, ਅਤੇ੍ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸੇ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨ ੰ  ਠੁਕਰਾ ਸਕਣਗ੍ੇ… (Ibid: 276–77).  

 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਦਾ ਮਿੱਤ੍ ਸੀ ਵਕ, ਅਗ੍ਰ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮੀ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਖੁਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ 
ਸੀ, ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਤ੍ੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤ੍ੇ, ਮੁਸੀਬਤ੍ ਟਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤ੍ੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਭੜਕਾਉ ਪਰਚਾਰ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰ ਦੇਂਦੇ; 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਉਪਰ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਂਵੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 
ਹੰੁਦੀ; ਵਨਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਦਬਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਅਤ੍ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ 
ਸਵਯਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਸਨ; ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ੰ , ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ (Ibid:278). 

ਪਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਗ੍ਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਅੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਸੋਚ 
ਕੇ ਇਹ ਵਖ਼ਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ: 

 

ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ੍, ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ੍ 
ਹੋਣਗ੍ੇ. ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡ ਅਤੇ੍ ਪ ਰਬ ਦੇ ਜਾਟ, ਇਸ ਤੇ੍ ਜਲਦ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗ੍ੇ ਅਤੇ੍ ਉੁਿੱਤ੍ਰ ਹੋਰ 
ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਸ ਦੇ ਮਗ੍ਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ਜਰਬਾਕਾਰ ਖ਼ੁਫੀਆ 



ਅਫ਼ਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਆਸੀ ਸ਼ਕਵਸ਼ਅਤ੍ਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ 
ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ  (Ibid: 279).  
 

ਆਪਣੀ 14 ਸਤੰ੍ਬਰ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਝਗ੍ੜੇ ਹੋਏ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਬ  ਕਰ ਲੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ; ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 
ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲਾਂਵਕ ਤ੍ਣਾਅ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਕਸੇ 
ਲੰਬੀ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤ੍ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਵਖ਼ਆਲ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾ-ਵਮਲਵਰਤ੍ਣ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲ਼ਾਫ਼ ਮਗ੍ਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ (Ibid: 280). ਮਗ੍ਰ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਿੱਚਰ ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 9,10 ਅਤ੍ੇ 
11 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ 
ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਭਆਨਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਿੱ ਸ ਰਹੀ ਸੀ (Ibid). ਸਚਿੱ ਰ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ 
ਇੰਵਡਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਮਨ ਉਪਰ ਨਾਟਕ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹੇਆਂ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਲੋਕ 
ਕੌਮੀ ਅਮਨ ਦੀ ਖ ਬਸੁਰਤ੍ੀ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ, ਹਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਹਰ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ੍ ਹੋਵੇ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਇੰਸਪੇਕਟਰ ਦੇ 
ਹਿੱਥ ਹੋਵੇ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਲੀਗ੍ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਲਈ 
ਨਰਮਵਦਲੀ ਨ ੰ  ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਇੰਵਡਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਨ ੰ , ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਲ ਕਰ 
ਲੈਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ. 

 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 
ਮੈਂ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਿੱ ਚਰ ਨ ੰ  ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਕਰਾਈ ਵਕ ਸਾਡੀ ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਤ੍ਲਾਹ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ੍ ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ੍ ਭੈੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਹੁਣ 
ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਸਾਨ  ਗ੍ੜਬੜੀ ਦੀ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਬਾਰੇ, ਤ੍ਕਰੀਬਣ ਪਿੱਕਾ ਪਤ੍ਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਸਾਰਾ ਸ ਬਾ ਹੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਡਰਾ ਕੇ 
ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਲਆਕਤ੍ ਰਖਦੇ ਨੇ  (Ibid: 3). 

 

ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ (ਜੋ ਵਕ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਵਹ ਸਵਚਵ ਸਨ), ਏ.ਏ.ਮੈਕਡੋਨੈਲਡ ਨੇ 14 
ਸਤੰ੍ਬਰ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਸੁਬਾਈ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਕਮੇਟੀ 1 ਅਤ੍ੇ 2 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦੇ ਅਮਲੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਧਆਨ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਟੈਕਸ ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗ੍ੀ ਨਾ ਕਰਣੀ, ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਅਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਸਮਾਜਕ 
ਹੋਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ. ਇਸ ਨੇ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਕਿੱ ਢੇ 
ਵਗ੍ਅੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤ੍ੇ ਘਾਇਲ ਜਾਂ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਣ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤ੍ੀ. ਸ ਬਾਈ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਅਤ੍ ੇ
ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਿੱਕੇ ਕੀਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ. ਇਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮਤ੍ਾ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  



ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਮਾਨਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗ੍ੇ.  ਹਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਸਭਾ 
ਕਰਣ ਦਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ (L/P & J/5/249). ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਵਿੱਲ 
ਵਧਆਨ ਵਖਿੱ ਵਚਆ ਵਕ 'ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਪਰੌਪੇਗ੍ੇਂਡਾ (ਪਰਚਾਰ) ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮਸੀਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਹੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ, ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍ੇ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ'. ਉਸ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 
 

ਜਹਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਵਧ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾਹੀ ਵੀ…ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤੇ੍ ਖੁਲਹੇ  ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਮਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਵਮਲੀ ਹੈ ਵਕ ਛੁਿੱ ਟੀ ਤੇ੍ ਵਗ੍ਅੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ ਹੈ ਵਕ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍, ਇਿੱਕ ਘਰ ਤ੍ੋਂ 
ਦ ਜੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕ, ਵਹੰਦ  ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਗ੍ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ 
ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਤੇ੍ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ 
ਮਜਬ ਤ੍ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ (Ibid.). 

 

30 ਸਤੰ੍ਬਰ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 
ਵਤ੍ਆਰੀ ਨ ੰ  ਮੁਲਤ੍ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਰਾਜਾ ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ 
ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਘੁਲਾਮ ਮੁਸਤ੍ਫ਼ਾ ਵਗ੍ਲਾਨੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਰਾਜਾ ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ 
ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਰਾਜਾ ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ੍, ਦ ਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ੍ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੇ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਨਤ੍ਕ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤੇ੍ ਵਟਕੇ ਰਵਹਣਾ ਹੀ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਲ ਹੈ. ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ 
ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤ੍ਕ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਦੇਨਾ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ; 
ਮਗ੍ਰ ਵਵਧਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ੍ ਬੇਇਿੱ ਜਤ੍ੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਕਾਬਵਲਅਤ੍ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  
ਬਿੱ ਚਾ ਕੇ ਰਵਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸਦਿੱਸ ਸਨ. ਉਸ ਦੀ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਉਪਰ ਭੜਕੀਲੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਗ੍ਾਲਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਭਿੱ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਆਦਤ੍ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇ 
ਭਾਸ਼ਣਣਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਪਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, 
ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ ਇਹ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਕ ਲੀਗ੍ ਅਤੇ੍ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਪਟਾਰਾ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ੍ੇ ਲੋਕ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ , ਜਹਾਦ 
ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਵਜਸ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ (Ibid: 284–285). 

 

ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬੰਗ੍ਾਲ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਖ਼ਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਮੁਿੱ ਦੀਨ ਲਾਹੌਰ ਵਗ੍ਅੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸਥਾਨਕ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਜੋ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਜ਼ਰ ਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਜਾਵੇ. ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਯੁਰੋਪ ਤ੍ੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤ੍ੇ 16 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਵਸ਼ਮਲਾ ਪਹੰੁਚੇ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 
ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 

 



ਉਹ ਬੁਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਕਤ੍ਾਵਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਵਕ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ-ਲੀਗ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਸੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ, 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਯਮਸੇਵਕ ਨ ੰ  ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਯਪਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਵਅਨ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੇ 
ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ (Ibid: 286). 

 

ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ 14 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਅਿੱ ਧ 
ਸ਼ਾਂਤ੍ ਸੀ, ਵਸਵਾਏ ਵਹਸਾਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਦੀ ਗ੍ੜਬੜ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ. 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹਲਾਕ 
ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਪੁਵਲਸ ਬਲ ਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਸਖ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਲਾਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਅਸਰਦਾਰ ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਸੀ.  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ 
ਵਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਸਭਾਵਾਂ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਭੀੜ ਇਕਿੱ ਠਾ 
ਹੋਈ (Ibid: 289). ਵਕਸੇ ਦੰਗ੍ੇ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤ੍ੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇਤ੍ਲਾਹ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ: 

 

ਪਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ੍ ਮੈਂ 14 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਉਤ੍ਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜੀ.ਉ.ਸੀ-ਇਨ-ਚੀਫ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਣ ਬਾਰੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਹੁਣ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 
ਚਾਰ ਬਟਾਵਲਅਨਾਂ ਹੋਵਣਆਂ ਨੇ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਸਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ੍ ਜਲੰਧਰ ਤੇ੍ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਹੈ ਵਕ ਹੁਣ ਚਾਰ ਅਵਹਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ: ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਲਾਹੌਰ, ਜਲੰਧਰ 
ਅਤੇ੍ ਅੰਬਾਲਾ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਤੇ੍ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ,  ਵਜਸ ਤ੍ੋਂ ਕੁਝ, ਇਤ੍ਫ਼ਾਵਕਆ ਲੋੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਨਾਲ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜਨ.ਗ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਵਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਤੇ੍ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਤ੍ਾਮੀਲ 
ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਰ ਦੋ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਬਟਾਵਲਅਨਾਂ ਹਾਸਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਕੁਿੱ ਲ ਛੇ ਬਟਾਵਲਅਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ੍ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਵਾਧ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (Ibid: 290). 

 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਮਲਾਵੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਤੰ੍ਨ ਮਸ਼ਵਰੇ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਂਵਕ 'ਘਰੇਲ  ਜੰਗ੍' ਬਾਰੇ ਝੁਠੇ ਵਬਆਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਿੱ ਕ, ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਜਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ 
ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਹਫਾਜਤ੍ ਲਈ ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ 
ਹੈ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕਸੇ ਪਾਰਲੀਆਮੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਤ੍ ਵਕਸੇ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਚਯੁਏਟਂ ਅਸੈਮਬਲੀ  ਕੋਈ ਨਵਾ ਸੰਵਵਧਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਨ 
ਲੇਂਦੀ ਹੈ. ਦ ਜਾ, ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਇੰਵਡਅਨ, ਦੋਨੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਅਗ੍ਰ ਠੀਕ ਵਕਤ੍ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਵਕ ਉਹ ਵਕਣ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਜਾਂ ਸੁਬਾਈ 
ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਖਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਪਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੇ ਸੁਵਣਆ ਸੀ 



ਵਕ ਉਹ ਜਲਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਗ੍ਰ 'ਨਵਹਰੁ ਰਾਜ' ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 
ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਸੀ (Ibid: 291). 

ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਨੇ ਆਪਣੀ 14 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਸੁਚਨਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਪਰੌਪੇਗ੍ੇਂਡਾ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਹੋਰ ਵਧਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ. ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਨਕਾਰਾਤ੍ਮਕ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ.  ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਸਰਕਾਰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਗ੍ਰਮੀ ਦੀ ਛੁਿੱ ਵਟਆਂ 
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁਲਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਲਟਨ ਲਈ ਮੁਸਵਲਮ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਅਸ ਲ ਲੈ 
ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਦ ਜੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਅਤ੍ੇ 
ਆਪਣੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਤ੍ਆਰ ਕਰੇਗ੍ੀ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਲਈ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਨਰਸਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਇਲਾਜ਼ ਵਸਖਾਉਣ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਜੋ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵਮਵਲਆ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਵਦਆਂ ਨੇ ਵਕ ਮਸਵਜਦਾਂ ਅਤੇ੍ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ 
ਉਪਰ ਤ੍ਗ੍ੜੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਧੇ ਵਜ਼ਕਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ 
ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਚਾਰਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਪਰਬਲਤ੍ਾ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਸ 
ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸਾਰੀ ਮਸੀਤ੍ਾਂ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ ਅਤੇ੍ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਨਤ੍ੀਜਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਨ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ (Ibid.). 

 

ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ 
ਵਜਨਾਹ ਬਾਰੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਜਾਸੁਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗ੍ਲਤ੍ ਸੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਮਵਝਆ 
ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਅਕਾਲੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. 'ਇਹ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ 
ਅਗ੍ਰ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ੍ੀ ਹੋਣ 
ਕਰ ਕੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਕਿੱ ਠੇ ਗ੍ਰੁਪ ਬੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣਗ੍ੇ' (Ibid.). ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ 
ਤ੍ੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਸਆਸਤ੍ ਇਿੱਕ ਅਵਨਸ਼ਚਤ੍ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਟਕਾਊ ਗ੍ਿੱਠਜੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ 31 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਆਰਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਮੰਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤ੍ਮਕ ਨਤ੍ੀਜੇ ਨ ੰ  ਨੋਆਖਾਲੀ, ਪ ਰਬੀ 
ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 24 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ੍, ਇਿੱਕ 
ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੀ ਰਾਤ੍ ਬਣ ਕੇ ਰਵਹ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਰਾਤ੍, ਜੁਅੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ 
ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਮਾਮੁਲੀ ਝਗ੍ੜੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਹੋਈਆ. ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਲੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਜਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਦਾ ਵਪਛਾ ਕਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਚਾਕ  ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 25, 26 ਅਤ੍ੇ 27 ਅਕਤ੍ ਬਰ 
ਨ ੰ  ਦ ਜੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਜਸ ਤ੍ੋਂ 7 ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ (Carter, 
2006: 292–3).  



ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਅਤ੍ੇ ਸਨਾਤ੍ਨ ਧਰਮ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦਾਂ ਨੇ 29 ਅਕਤ੍ ਬਰ 
ਨ ੰ  'ਨੋਆਖਾਲੀ ਵਦਵਸ' ਮਣਾਇਆ, ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜਲ ਸ ਵਨਕਾਵਲਆ, ਵਜਸ ਨੇ ਬੜੇ ਭੜਕਾਉ 
ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੀ, 'ਖੁਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖ ਨ ਹੈ'. ਸਰ ਗ੍ੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ੍, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਜਜ਼ਬੇ ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਮਵਹਸ ਸ 
ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਝਗ੍ੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਦੀ ਛੇੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਉੁਹ 
ਵਲਖਦੇ ਨੇ 'ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱਚ ਹੈ; ਪਰ ਇਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ-
ਵਮਜ਼ਾਜੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਸੋਚ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਯੁਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਇਲਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਗ੍ੈਰ-ਇਤ੍ਬਾਰੀ ਨੇ (Ibid: 293–4).  

ਆਪਣੀ 13/14 ਨਵੰਬਰ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਣਾਅ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਬਦਤ੍ਰ ਹੈ. ਮੈਂ, ਮਾਣਯੋਗ੍ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ੍ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਉਪਰ ਹੈ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਵਜ਼ਲਿੱ ਤ੍ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਵਾਲੇ ਵਦਮਾਗ੍ੀ ਰਵਿੱਇਅੇ 
ਨ ੰ  ਵਾਧਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ...ਵਕਸੀ ਵਿੱ ਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍, ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਵਕਆ ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਗੰ੍ਭੀਰ ਗ੍ੜਬੜੀ ਨ ੰ  
ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਪ ਰਾ ਡਰ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ੍, ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਮ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਵਫ਼ਰਕ  ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੇਣਗ੍ੇ (Ibid: 296). 

 

ਇਸੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਸਾਈ ਨ ੰ , ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਕੇਵਰਅਰ ਤ੍ੇ ਬਕਰੇ ਦਾ ਮੀਟ ਲੈ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕ ਟ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਇਿੱਕ ਗੰ੍ਭੀਰ ਆਫ਼ਤ੍ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੋਹਤ੍ਕ ਤ੍ੋਂ ਆਈ ਹੈ. ਘਟਨਾ ਇਹ 
ਹੋਈ ਵਕ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦਰਗ੍ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 11 
ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਛ ਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ. ਵਹੰਦ  ਜਾਟ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਖੇ ਅਤ੍ੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. 
'ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਹਾਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ (Ibid: 297). 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਲਹਰੀ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਭਾਸਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਆਗ੍  ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਣ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਖ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ. ਉਹ 
ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਵਿੱ ਖ ਉਣ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ (Ibid: 298). 

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੇਲ ਇੰਗ੍ਲੈਂਡ ਚਲੇ ਵਗ੍ਅੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੀ 30 
ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਵਰਪੋਰਟ, ਔਵਫਵਸਏਵਟੰਗ੍ (ਕਾਰਜਵਾਹਕ) ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਰ ਜੌਹਨ ਕੋਲਵਵਲ ਨ ੰ  
ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਘਟਨਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਵਲਕ ਸੇਫਟੀ ਔਰਵਡਨੇਂ ਸ 



ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਔਫ 
ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ ਰੀ ਲਈ ਨਾ 
ਭੇਜਣ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦੇਰ ਅਤ੍ੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨ ੰ  ਖਰਾਬ ਕਰ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ 
(Ibid: 302). ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਵਡਰਲ ਅਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਕਸਮ ਦੀ 
ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਗ੍ਰਦੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਨਤ੍ੀਜਨ, ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਨ ੰ  ਘਰ ਜਾਣ 
ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨ ੰ  ਉਤ੍ਾਰਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ, 'ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਵਿੱ ਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖਵਤ੍ਆਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਜੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਥ ਅਤ੍ੇ 
ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਹੀ ਨਾਲ, ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ (Ibid.). 

ਸਾਨ  ਇਹ ਵੀ ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਆਰਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਹਿੱਲ 
ਹੈ ਵਕ ਦਰਵਮਆਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਬਰਖ਼ਾਸਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਖਤ੍ੀਆਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  
ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂੁਦਾ ਜਾਵੇ. 'ਇਿੱਕ ਅਖੀਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਡੋਵਮਵਨਅਨ 
ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਰਾਉਨ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿੱ ਖੇ' (Ibid: 303). ਸ਼ੌਕਤ੍ 
ਹਯਾਤ੍ ਦੀ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦੀ 
ਮੁਖਤ੍ਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ. 'ਸ਼ੌਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤ੍ੇ, ਮੇਰਾ ਵਖ਼ਆਲ ਹੈ ਬੇਇਮਾਨ ਵੀ; ਪਰ ਉਹ ਬੇਹਦ 
ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ' (Ibid.). 
ਨਵੇਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ, ਅਖਤ੍ਰ ਹੁਿੱ ਸੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ 30 ਨਵੰਬਰ 1946 ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ, ਵਫ਼ਰਕ  ਹਾਲਾਤ੍ ਹੋਰ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ ਨੇ. ਮਗ੍ਰ ਵਜਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ 
ਦੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਦਿੱ ਸੇ ਵਗ੍ਅੇ. ਵਹੰਦ , ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੜਕਾਉ ਵਮਜਾਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਫ਼ਸਾਦ 
ਉਣ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ (ਰੋਹਤ੍ਕ). ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਦਹਾਤ੍ੀ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਬਰਣ ਵਹੰਦ  ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵਮਵਲਆਂ 
ਸੀ. ਗ੍ੜਮੁਕਤ੍ੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੰਗ੍ੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਤ੍ੇ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅੋਰਡੀਨੇਂ ਸ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗ੍ਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨੇ ਜਲ ਸ ਅਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦੀ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਰੋਹਤ੍ਕ 
ਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਗ੍ੜਬੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਸ਼ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੱਰਮ ਦੀ ਰਸਮ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ 
ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਜਲ ਸ ਉੱਪਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ 
ਨਾਇਤ੍ਫ਼ਾਕੀ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਵਜਹਾਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਵਲਖਦੇ ਨੇ 'ਮੁਹਿੱਰਮ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਸੀ ਅਮਨ ਕਮੇਵਟਆਂ ਦਾ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਕਿੱ ਮ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਜਲ ਸਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਤ੍ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ' (L/P & J/5/249). 



ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ. ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ 
ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਵਹੰਦ  ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ. ਤ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵਗ੍ਅੇ ਨੇ (Ibid.). ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸ ਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਵਹਤ੍ ਵਰਪੋਰਟ, 1948 ਤ੍ ੇ
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਇਿੱਕ ਪੁਸਵਤ੍ਕਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. 
ਇਸ ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਵਗ੍ਆ: 

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸਵਯਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਨਵੰਬਰ 1946 ਨ ੰ  ਵੇਖੀ ਗ੍ਈ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਬੰਧਕ ਅਤੇ੍ 
ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸਵਯਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਮਾਧੋ ਰਾਉ ਗ੍ੋਵਲਕਰ ਨੇ ਸ ਬੇ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਉਹ ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਵਜਹਲਮ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਜਗ੍ਰਾਉਂ, 
ਲਾਇਲਪੁਰ, ਸ਼ੇਖੁਪ ਰਾ, ਵਸਆਲਕੋਟ ਅਤੇ੍ ਲਾਹੌਰ ਗ੍ਏ. ਇਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍ ਪਰੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਈ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 25,000 ਦੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸੀ. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਜਣ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਜਨਹ ਾ 
ਨ ੰ  ਜਮਾਵੜਾ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 40,000 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ 
ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍ ਵਜ਼ਲਾ ਮਵੈਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਧਾਰਾ 144 ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਸੀ, 
ਮਗ੍ਰ ਗ੍ੋਵਲਕਰ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ…ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆ ਦੀ ਪੀੜਾ 
ਲਈ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਅਤੇ੍ ਪਿੱਕੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਬਚਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਤੇ੍, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏੇਗ੍ਾ (1948: 5–6). 

 

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਇਿੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਵਟਿੱ ਪਣੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ 'ਇਸ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ 
1942 ਦੀ ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ' (Ibid: 5). 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ 
ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਤ੍ ਿੱ -ਤ੍ ਿੱ  ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ. ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ, ਉਹ ਇਿੱ ਕ 
ਅਫ਼ਸਾਰਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤ੍ੇ ਅਨੋਖਾ ਸੀ: 'ਇਿੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਬੇਹਦ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ - ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਗ੍ੜਬੜ ਦੇ, ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਮੰਦ ਭਾਗ੍ਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ (Carter, 2006: 307). 

ਉੁਸ ਨੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ ਹੋਰ ਵਮਆਂਵਾਲੀ 
ਗ੍ਏ ਵਜਥੋਂ ਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਪਾਹੀ ਭਰਤ੍ੀ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. 
ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ 70,000 ਭਰਵਤ੍ਆਂ ਹੰੁਦੀ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਬਾਕੀ ਦ ਜੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ 
40,000. ਇਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਹਲੀ ਹੀ ਮਜਬ ਤ੍ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਛਿੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 'ਇਹਸਾਸ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਅਫਰਾਤ੍ਫਰੀ 
ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਰ ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' (Ibid: 308). 



30 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਸਭਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਵਹਯੋਗ੍ੀ, ਅਹਰਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਆਪਣੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ 
ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ: 

 

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਵਲਮ) ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਬਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਅਤੇ੍ 
ਜੈਪਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਨ ਇਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਬੰਧਕ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤੇ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਨ ਤ੍ਿੱਕ ਸ਼ਾਥ ਰਵਹ 
ਸਕਣਗ੍ੇ  (Ibid: 310).  

 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਸਆਲ ਹੈ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ 
ਉਪਰ ਚੁਣੌਤ੍ੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਕੀਬਾਂ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ ਨੇ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਹ ਮਮਦੋਤ੍ 
ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਰਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਮਮਦੋਤ੍ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ (Ibid.). ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ, 
ਅਗ੍ਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਰੀ ਸੀ. ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਵਿੱ ਡਾ ਬਹੁ-ਮਿੱਤ੍ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਹੋਰ ਨਗ੍ੋਕੇ ਗ੍ੁਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਦੋਜਵਹਦ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ (Ibid.). 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੋ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਵਟਵਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਗ੍ੜ ਸੀ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ੁਫਤ੍ਗ੍  ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਸਮ ਹ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਤ੍ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ: 

'ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਪਰਬਲਤ੍ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ; ਪਰ ਵਦਲਹੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਹਮਾਯਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨਾਲ ਜਲਦ ਨਾਤ੍ਾ ਤ੍ੋੜਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਲੋਕ, ਮੈਂਨ ੰ  
ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਪ ਿੱ ਛਦੇ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਵਕਉਂ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ 
ਪੁਰਾਣੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਕ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗ੍ਾ' (Ibid: 311). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹ ਸੀ. 'ਉਥੇ 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 1926 ਤ੍ੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਬੁਰਾ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ, ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਇਸ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਵਕਤ੍, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ (Ibid: 311). 

ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਅਖਤ੍ਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਗ੍ਾਰਡਸ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮ ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ ਸੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 1945 ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ 15,000 ਸੀ ਜੋ 1946 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ 22,000 ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਦਸੰਬਰ 1945 
ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 14,000 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 46,000 ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ (L/P & J/5/249). 
 

ਐ .ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ ਦੇ ਿਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ ਨਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਸੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਿ 
 



ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ 14 ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਦੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, 
ਹੋਈ ਗ੍ੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ. ਇਸ ਗ੍ੜਬੜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਤ੍ੋਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ. ਪਵਹਲਾਂ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ 
ਫਰੰਵਟਅਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦਾ, ਅਤ੍ੇ ਉਣ ਵਬਹਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ , ਜੇ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਖ ਨੀ 
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ੇਗ੍ਾ. 
ਮਗ੍ਰ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ 
ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਲਗ੍ਾਉਣ ਨ ੰ  
ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗ੍ਏ (Ibid: 321). 

ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮਾਯ ਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਆਮ ਸਭਾ 
ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਤ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਜਦ ਤ੍ੋਂ ਜੇਨਕੀਨਸ (ਅਪਰੈਲ 1946 ਤ੍ੋਂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਬਨੇ ਨੇ. ਉੁਸ ਦੀ 
ਉਦਾਸੀਨਤ੍ਾ ਨੇ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਰੌਣਕ ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ 
ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ੇ: 

 

ਉਸ ਵਦਨ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੌਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕ ਮਤ੍, ਉਸ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮੁਲਕ ਨ ੰ  
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲ : ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਬਗੈ੍ਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਇਿੱਕ ਹਜ ਮ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ…ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰਣ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਧੰੁਧਲੇ ਵਵਚਾਰ ਨੇ 
ਅਤੇ੍ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ. 

 

ਅਿਰ ਨਸੰਘ ਅਤੇ ਿਦ ਲਾਲ ਨਸੰਘ 
15 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ , ਮੈਨ ੰ  ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮਦਨਲਾਲ ਵਸੰਘ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 

ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਨੇ, ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤ੍ੋਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ; 
ਚਸ਼ਮਦੀਦੀ ਵਬਆਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹਦ ਗ੍ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਸਲ ਕ 
ਬਾਰੇ ਰੋਂਗ੍ਟੇ ਖੜਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵਕਿੱ ਸੇ ਦਿੱ ਸੇ. ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਬੇਹਦ 
ਸਦਮਾ ਪਹ ਚਾਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾੜਾਂ ਹੋਇਆਂ; ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਪਤ੍ ਅੰਗ੍ਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਧਾਤ੍ ਦੀ ਵਤ੍ਿੱ ਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਿੱ ਭਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਰੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੰਦਰਾਂ 
ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖ-ਵਹੰਦ  ਮਹਿੱ ਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਵਹਣ ਲਗ੍ੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ 



ਪਵਟਆਲਾ, ਕਪ ਰਥਲਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਅੇ. ਜਦ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੋਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ, ਤ੍ਦ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਵਸਿੱਖ, ਉਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.'  
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5 
ਡਾਇਰੇਕਟ ਐਕਸ਼ਨ(ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ) 
24 ਜਨਵਰੀ-26 ਫਰਵਰੀ 1947 

 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਵਟਵਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਚੁਨੌਤ੍ੀ 
ਦਾ ਸਖ਼ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਵਝਜਕਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਵਿੱਇਅੇ ਨ ੰ  
ਨਾਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਤ੍ੇ ਸੁਸਤ੍ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1947 ਨ ੰ , ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਵਗ੍ਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੀ ਅਿੱ ਟਲ ਧਮਵਕਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨਾਟਕੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਲਾਈ. ਉੁਸ ਨੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 
ਵਵਦਰੋਹ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਸਣਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਵਸਆਸਤ੍ੀ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ, ਹਵਥਆਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, 
ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜਾਵਰਟੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਨਰਦਲੀ ਸਦਿੱ ਸ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਕਰ ਲੀਤ੍ੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਸਵਹਯੋਗ੍ੀ 
ਵਮਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨ ੰ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ. ਲੀਗ੍ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਮਕਬ ਲ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਚਵਲਆ ਵਕ ਇਹ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਹ ਕਮ ਦੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਉਹ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਤ੍ੋੜਣ ਲਈ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. ਤ੍ਾਂ ਵੀ, ਇਹ 
ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਐਨ.ਡਬਲੁ,ਐਫ.ਪੀ. ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ 
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਵਦਸ਼ਾ ਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਗੰ੍ਭੀਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ, 
ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ (Moon, 1998: 75). 

 24 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ 
ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਦਸਤ੍ਾ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਵਥਤ੍ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ ਆਗ੍  
ਚਾਵਬਆਂ ਦੇਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰੁਦੀਨ ਆ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹੇ ਹੋ ਗ੍ਏ 
ਹੋਰ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਦ ਜੇ ਆਗ੍  ਵੀ ਆ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  
ਰੋਵਕਆ (ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍, ਸਰ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ, ਸਈਦ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਬੇਗ੍ਮ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼, ਸ਼ੌਕਤ੍ 
ਹਯਾਤ੍ ਖਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ). ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Carter, 2006: 
328). ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  1,000 ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੇਲਮੇਟਾਂ ਵਮਵਲਆਂ. ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਸਵਚਵ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਵਵਲ ਲਾਇਨਸ ਸਵਥਤ੍ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 



ਨ ੰ  'ਕੌੜੇ ਅਤ੍ੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਟੀ ਕਰਣ ਲਈ ਤ੍ਹਸ਼ੁਦਾ' 
ਪਾਇਆ (Ibid.).  

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਸਾਰੇ ਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਜਨਤ੍ਕ 
ਵਸਵਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਹਕੀਕਤ੍ ਸੀ. ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ 
ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਾਂ ਅਤ੍ੇ ਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਵਵਰੋਧਾਂ ਨ ੰ  ਠੰਡਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਵਕਰਵਮਨਲ ਪਰੌਵਸਡਯੋਰ ਕੋਡ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ 
ਪਬਵਲਕ ਸੇਫਟੀ ਔਰਵਡਨੇਂ ਸ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹਫ਼ਵਤ੍ਆਂ ਤ੍ੇ ਇਹ ਕਦਮ, ਇਸ 
ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਸ ਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ 
ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਜਲ ਸ ਵਨਕਲਣ 
ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਹਰਤ੍ਾਲਾਂ ਹੋਣ ਲਵਗ੍ਆਂ. ਉਸੇ ਵਦਨ, ਇਸਲਾਵਮਆ ਕਿੱ ਲੇਜ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਗ੍ੜ ਸੀ, ਉਸ 
ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਨੀਲਾ ਗ੍ੁੰ ਬਦ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਜਲ ਸ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. (ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਜ਼ਹਰ ਅਤ੍ੇ ਹੁਕੁਮ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ). 
ਰਾਜਾ ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਜੋ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ, ਬੰਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੈਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਿੱਕ ਵਪਕਵਨਕ ਵਰਗ੍ਾ ਸੀ! ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਸਦਿੱ ਸ 
ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਿੱਬ ਵਨਸ਼ਤ੍ਰ, ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ: 'ਇਹ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸੰਗ੍ਠਨ ਨ ੰ  
ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਹਾਂ ਵਕ, ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ 
ਵਮਹਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ' 
(Dawn, 26 January 1947). ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਮੁਖ, ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਵਦਕ ਹਸਨ ਨੇ 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸੋਵਸਏਟੇਡ ਪਰੈਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਜਦੋਜਵਹਦ ਗ੍ੈਰ-ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਵਫ਼ਰਕ  ਸੀ. ਉਸ 
ਨੇ ਦਾਵਆ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਤ੍ੋੜਣ ਦਾ ਹੁਕੁਮ ਉਸ ਦੇ 
ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ: 'ਅਗ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਵੀ ਲਗ੍ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗ੍ੇ' 
(Ibid.).  

ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਪਰਮੁਖ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਥਆਰ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸਨ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਸੇ ਵਦਨ, ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੇ ਸਲਾਰੇ-ਸ ਬਾ 
ਸਈਦ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਡਵੁਡ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਸ਼ਵਥਤ੍ ਘਰ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵੀਮੇਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਵਹਲਾ ਸਦਿੱ ਸ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਬਜੁਰਗ੍ ਲੇਡੀ ਸ਼ਫ਼ੀ, 
ਫ਼ਾਵਤ੍ਮਾ ਬੇਗ੍ਮ, ਲੇਡੀ ਜ਼ਲੁਵਫ਼ਕਾਰ ਅਲੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਗ੍ਮ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਬੇਗ੍ਮ ਨਸੀਮ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ 
ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਸਨ (Dawn, 26 January 1947). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਲੰਬੇ ਇੰਟਰਵਵਊ 
ਦੁਆਰਾ ਬੇਗ੍ਮ ਨਸੀਮ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ ਰਾਜਾ ਤ੍ਜਿੱ ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ, ਜੋ ਦ ਜੇ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 
ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਣ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਮੁਖ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਵਦਕ ਹਸਨ ਨੇ, ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ 



ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੁਿੱ ਝ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕਪੜੇ ਤ੍ੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਪਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਤ੍ਜਿੱ ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ. 

ਉਸੇ ਵਦਨ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਵਸ਼ਮਲਾ ਅਤ੍ੇ ਰੋਹਤ੍ਕ ਤ੍ੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਗ੍ਾਰਡਸ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਮਗ੍ਰ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਾਇਕ ਚੀਜ ਨਾ ਵਮਲੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਭੜਕਾਉ ਸਾਵਹਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਕੁਿੱ ਝ ਛੁਰੇ ਅਤ੍ੇ ਵਰਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ਯੋਗ੍ ਛਪੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜ਼ਬਤ੍ 
ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ (Dawn, 26 January 1947). ਸਾਰੇ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ ਵਵਰੋਧ ਅਤ੍ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦ, ਜਲ ਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਸ ਨ ੰ  ਵਨਕਾਲਣ ਅਤ੍ੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੇ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ (ਇੰਟਰਵਵਊ ਮਵਲਕ ਅਬਦੁਲ ਅਹਦ). ਮੁਲਤ੍ਾਨ 
ਤ੍,ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਵਹਆਂ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤ੍ਾਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤ੍ਾ. ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ 
ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਦਿੱ ਸ, ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਵਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਕਵਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਬੇਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਤ੍ੁਲਨਾ ਵਬਲਕੁਲ 
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ (Dawn, 27 January;  interviews Malik Abdullah, Khurshid Abbas Gardezi). 

ਕਰਾਚੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜਬਰਦਸਤ੍ ਵਨੰਦਾ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ 
ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਕਲਹ ਪੈਦਾ ਕਰਣ 
ਵਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਜ਼ਾਮ, 'ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਵਭਆਨਕ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ 
ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ, 
ਹਾਲਾਤ੍ ਇਿੱਕ ਗੰ੍ਭੀਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਪ ਰੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤ੍ੇ ਹਰ 
ਮੇਜੇਸਟੀਸ ਸਰਵਵਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ' (Dawn, 28 January). ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਇਿੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. 
ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੇਂਟਰਲ ਜੇਲਹ ਛਿੱ ਢਣ ਨ ੰ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਸ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜੇਲਹ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ ਸੁਿੱ ਵਟਆ. ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗ੍ੀ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਉਪਰ ਲਗ੍ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨ ੰ  ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਸ਼ਰਤ੍ ਵਾਪਸ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Ibid.). ਮਵਹਲਾ 
ਆਗ੍  ਵੀ ਵਰਹਾ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਵਰੋਧ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਦ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਇਹ 
ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ, ਬਗ੍ੈਰ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ 
ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 27-28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਦੋਬਾਰਾ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 28 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. 
ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਪਛਾਖੜ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਗ੍ੈਰ-ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ 



ਅਵਾਮੀ ਜਦੋਜਵਹਦ' ਚਾਲ  ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ (Dawn, 30 January). ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ ਦੀ ਆਸਟਰੀਆਈ ਪਤ੍ਨੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਦੀ 
ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਦੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ 
ਤ੍ਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਪਰ 
ਵਕਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗ੍ਈ ਹੈ: 

     

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਕੋਈ ਸ਼ੰਗ੍ਠਤ੍ ਵਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਹੈ…ਅਕਾਲੀ ਜਿੱ ਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਪਰ, ਉਹ ਉੱਚੇਚਾ ਵਤ੍ਆਰ ਹੰੁਦੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਹੁਣ ਹਰਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 
ਨੇ. ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਥ ਦੋ ਸਰਗ੍ਰਮ ਵਫ਼ਰਕ  ਵਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਨਬਟਨਾ ਸੀ 
(Carter, 2006: 331). 

 

ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਸਰਫ਼ ਦੋ 'ਵਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ' ਇਸ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਵਹਮ ਸਮਵਝਆ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਮੁਸੀਬਤ੍ ਨ ੰ  ਰੋਵਕਆ ਜਾ 
ਸਕੇ. ਵਫਰ ਵੀ, ਪ ਰਬੀ ਸ਼ਵਹਰ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਵਿੱ ਚ ਹੜਤ੍ਾਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜਲ ਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਕਰੀਬ 1,000 
ਔਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਵਹਣ ਕੇ ਜਲ ਸ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਐਸ.ਐਫ.ਰੌਵਬਨਸਨ 
28 ਜਨਵਰੀ, ਮੰਗ੍ਲਵਾਰ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਜੋ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਇਿੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ  (Carter, 
2006: 334; Dawn, 30 January). ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕਈ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਵਰਆਂ 
ਹੋਇਆਂ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਵੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੇ 57 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ. 

ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਨ ੰ  ਡੇਗ੍ਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. 30 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਮੋਚੀ ਗ੍ੇਟ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਉਥੇ 
ਜਲ ਸ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਲਈ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਈ. ਬਗੇ੍ਮ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵਲਖਦੀ ਨੇ ਵਕ, 
ਉਥੇ ਸਭਾ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਆਗ੍  ਸ ਬਾਈ ਵਸਵਲ ਸੇਕਰੇਟੇਵਰਅਟ ਪਹੰੁਚੇ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
100,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ 
ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਯੁਰੋਪੀਅਨ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਭੀੜ ਉਪਰ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਨੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨੇ 
ਵਕ ਦੋਨੋ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨ ੰ  ਰੁਕਵਾਇਆ; ਅਤ੍ੇ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਰਵਹਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਵਫਰ ਪੁਵਲਸ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਚਲੇ ਗ੍ਈ 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕਵਹੰਦੀ ਨੇ: 

 

ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਵਮਨਟਾਂ ਤ੍ਿੱਕ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ੍ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਹੋਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾ ਖੁਲਹੀ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ, ਅਤੇ੍ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਣ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਭ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥਿੱ ਲੇ ਇਿੱ ਕ-ਜੁਿੱ ਟ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਸਾਨ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇਨਾ ਹੀ ਪਏਗ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮ ਕਦੀ 



ਵਹੰਦ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਦਿੱਬੀ ਹੋਈ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਵਹਰੀਸਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ (Shahnawaz, 2002:196). 

 

ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਜਮਘਟੇ ਦੇ 60 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਸਵਵਲ ਲਾਇਨਸ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਵਰਆਂ ਵਧਦੀ ਗ੍ਈਆਂ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪੰਜਾਬ ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੇਜਰ ਨਵਾਬ ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਵਟਵਾਣਾ, ਅਤ੍ੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਨੁਮਾ, ਪੀਰ 
ਸਾਵਹਬ ਗ੍ੋਲਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਵੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ. 
ਭਲਵਾਲ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਵਰਆਂ ਹੋਇਆਂ. ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. 

29 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ , ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਛਿੱ ਪੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਿੱ ਨ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ 
ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਵਕਰੀ ਉਪਰ 15 ਵਦਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. 30 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨ ੰ , ਟੌਂਸਾ 
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੀਰ, ਖ਼ਵਾਜਾ ਸ਼ੁਜਾਉਦੀਨ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਵਗ੍ਲਾਨੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ 
ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ਼ਕ ਲਵਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸਨ, ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਕਾਉ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜਲੰਧਰ 
ਤ੍ੇ ਹੜਤ੍ਾਲ, ਅਿੱਠਵੇਂ ਵਦਨ ਚਲਦੀ ਰਹੀ. ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ, ਜਹਾਨ ਖ਼ਾਨ ਭੁਸਲ ਅਤ੍ੇ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਅਸਘਰ 
ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ. ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਵਕ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ 
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਸ਼ਮਲਾ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲੀ ਮੌਤ੍ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 
ਆਈ, ਜੋ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ. ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਰਤ੍ਾਅ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, 
ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਕੈਦੀ ਭੁਿੱ ਖ-ਹੜਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 

ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਈ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਹਾਉਸ ਦੇ ਗ੍ੇਟਾਂ ਉਪਰ 
ਜ਼ਾਵਹਦਾ ਹਯਾਤ੍, ਜੋ ਮਰਹ ਮ ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨ, ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਝੰਡਾ, 
'ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਵਹਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (The Tribune, 3 February). 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਗ੍ਰਦੇਜ਼ੀ ਪੀਰ ਅਤ੍ੇ ਵਗ੍ਲਾਨੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 1 ਲਿੱ ਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਵਰੋਧ ਜਤ੍ਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਨਵਾਬ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਖ਼ਾਨ ਲੇਘਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕਈ ਦ ਜੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪਰਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸ਼ਿੱਕ ਸੀ ਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਪਿੱਂ ਰਮੁਖ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਹੁਣ 
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਕਰਾਚੀ ਤ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨ ੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  
'ਵਫ਼ਰਕ  ਝਗ੍ਵੜਆਂ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ' 
(Dawn, 4 February). ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਨਾਅਰਾ ਸੀ 'ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨ ੰ  ਬਹਾਲ 
ਕਰਨਾ'. ਪਰ, ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤ੍ਰੀਕੇ 



ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤ੍ੇ ਵਵਘਨ ਪਾਉਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸ਼ਿੱ ਖ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਵਹਰਾਉਣ 
ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਪ ਰੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅੰਦੋਲਨ 
ਸ਼ਾਂਤ੍ ਵਰਹਾ (The Tribune, 5 February). 

ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਈਦ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਦੇ ਸਲਾਰ-ਏ-ਸੁਬਾ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ 
ਤ੍,ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਵਰਆਂ ਦੇ ਗ੍ੁਟ, ਸ਼ਥਾਨਕ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤ੍ੀ ਕਮਰੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱ ਮ 
ਠਿੱ ਪ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ 'ਵਸਵਲ ਵਲਬਰਵਟਸ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ', 'ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ', 
ਅਤ੍ੇ 'ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਮਵਨਸਟਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ'. ਐਤ੍ਵਾਰ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡੇ ਪੁਵਲਸ ਦਸਤ੍ੇ ਨੇ ਸਈਦ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਪੰਡ, ਮੋਇਨੁਦੀਨਪੁਰ, ਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰਣ 
ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਉਸ ਦੀ ਸਈਦ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨ ੰ  
ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਪੁਵਲਸ ਵਫਰ ਆਈ, ਮਗ੍ਰ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਬੰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 
ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਈਦ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇਆਂ 
ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਵਹਦ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-ਵਫ਼ਰਕ  ਅਤ੍ੇ ਅਮਨ ਦੇ ਰਸਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ (Dawn, 6 February 
5 ਅਪਰੈਲ 2003 ਨ ੰ  ਮੋਇਨੁਵਦਿੱ ਨਪੁਰ ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਲੀਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਊ). 

ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਲ ਚ ਆਗ੍  ਸਰਦਾਰ ਹਾਜੀ ਜਮਾਲ ਖ਼ਾਨ ਲੇਘਾਰੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਖ਼ਤ੍ਾਬ 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ 'ਨਵਾਬ' ਅਤ੍ੇ 'ਸਰ' ਵਤ੍ਆਗ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸਨ, 60,000 ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਦੀ 
ਅਗ੍ਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 1,000 ਲੋਕ, ਰਾਇਫਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪਸਟਲਾਂ ਨਾਲ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਸਨ. ਇਹ 
ਜਲ ਸ ਵਸਵਵਲ ਲਾਇਨਸ ਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜਰੇ ਮਗ੍ਰ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਇਆਂ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ੍ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਫਰਵਰੀ ਦੇ 
ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ 13,000 ਲੋਕ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ (Dawn, 7 February). ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤ੍ ੇ
ਕਈ ਪੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚ ਕੇ ਸੀ. ਪੀਰ ਸਾਵਹਬ ਵਸਆਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨ ੰ  ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਤ੍ੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ  ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤ੍ੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਲਈ ਖ ਦ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਅੰਬਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦ ੇ
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਚੌਧਰੀ ਮਹਤ੍ਾਬ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 6 
ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਵਕ 79 ਤ੍ੋਂ 74 ਐਮ ਐਲ ਏ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸੋਨੀਪਤ੍, ਜਲੰਧਰ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸ਼ਮਲਾ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਭੁਿੱ ਖ-ਹੜਤ੍ਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਇਆਂ. ਵਸ਼ਮਲਾ ਜੋ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਪਹਾੜੀ 
ਜਗ੍ਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨਾਲ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਦਨ 7 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ , ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 'ਵਸ਼ਮਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਦਨ' ਮਣਾਇਆ 
ਵਗ੍ਆ. 6 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਅਤ੍ੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਉਪਰ ਦਸ ਵਦਨ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰੀ-ਸੈਂਸਿੱਰਵਸ਼ਪ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੰਦਰਹਾਂ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 



ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਲਗ੍ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਈ. ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਛਵਪਆ 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦਾ ਵਸਵਵਲ ਐਡਂ ਵਮਵਲਟਰੀ ਗ੍ਜ਼ਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (Dawn, 9 February). 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਤੰ੍ਨ-ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਦ 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਖ਼ਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਮੁਦੀਨ, ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਵਦਕ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, 7 
ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਨੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਜਦੋਜਵਹਦ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 1 ਲਿੱ ਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਘਟੇ ਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ 
ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਬ ਚਰਸ ਏਸੋਵਸਏਸ਼ਨ, ਫਰ ਟ ਮਾਰਕੀਟ ਏਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵੇਵਜਟੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਏਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨ ੰ  ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਫਰਵਰੀ ਤ੍ੋਂ, ਬੰਦ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕੀਤ੍ਾ (Dawn, 9 February). 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਡਿੱ ਂਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ, 
ਕੈਵਦਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਉਪਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਣ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਇਿੱ ਕ 
ਟੇਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਥੀਕ-ਲਾਉਰੇਂਸ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ 
ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ; ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ 
ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਬਲ ਦੇਗ੍ਾ: 

 

ਵਕਸੀ ਇਿੱ ਕ ਕੌਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹਕ ਮਤ੍ ਚਲਾਉਣਾ, 
ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ. ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਵਵਕਲਪ, ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨਤ੍ਾ ਵਾਲੀ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਅਸ ਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਇਨਰਾਵਟਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਪੈਦਾ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਅੰਦੋਲਨ 
ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਦ ਜੇ ਵਵਕਲਪ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਹੋਰ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨ ੰ , ਬਹੁਤ੍ ਹੀ ਗੰ੍ਭੀਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, 
ਦਰਅਸਲ, ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਅਗ੍ਵਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ੍ ਨ ੰ , ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ੍ ਫ਼ਾਇਦੇ 
ਲਈ, ਸਨਕੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਦ ਰ ਸੁਿੱ ਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਵਸਿੱ ਖ ਹੁਣ ਇਸ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਗ੍ੇ. ਪਰ, 
ਇਸ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਾਇਕ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (Carter,2006: 343). 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬੇਕਾਬ  ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਅਕਤ੍ ਬਰ 1946 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫਟੀ 
ਔਰਡੀਨੇਂ ਸ ਦੀ ਖੁਲਹੇ  ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦ ਮਿੱਂਾਲ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਵਗ੍ਅੇ ਅਤ੍ੇ 10 ਫਰਵਰੀ 
ਨ ੰ  ਆਵਾਜਾਵੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ. ਉਸੇ ਵਦਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤ੍ੋਂ ਯੁਵਨਅਨ ਜੈਕ ਹਟਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਵਾਵਕਏ ਦੇ 
ਚਲਦੇ, ਡਾ.ਉਮਰ ਹਯਾਤ੍, ਇਸਲਾਵਮਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰਵਸੰਪਲ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਕਈ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ 
ਹੋਈ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਅਬਦੁਲ ਮਵਲਕ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਬੀਡਨ ਰੋਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਸੁਿੱ ਟੇ 
ਇਿੱ ਕ ਰੋੜੇ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਵਮਆਨੀ ਸਾਵਹਬ ਕਬਰਸਤ੍ਾਨ ਵਿੱਲ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਹਜਾਰਾਂ 
ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਕਾਲਜ ਸਟੁਡੇਂਟ, ਬਿੱਚ,ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਰਕਾਰਡ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 2 ਲਿੱ ਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ (ਇੰਟਰਵਵਊ ). ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਵਕ ਇਿੱਕ 



ਮੁਸਵਲਮ ਲੜਕਾ ਮੋਹਿੱਮਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਵਜਹਲਮ ਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ ਹੜਤ੍ਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੋਇਆ. 

10 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ , ਪੁਵਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੰ.1751, ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਦ ਜੇ ਸਾਵਥਆਂ 
ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਵਰਦੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਐਸ਼.ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਸਨ 
(Dawn, 13 Fenruary). ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਪੁਵਲਸ 
ਦੀ ਬੇਰਵਹਮੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ (Ibid.). ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਮੁਖ ਮਵਲਕ 
ਸ਼ੌਕਤ੍ ਅਲੀ ਨ ੰ  13 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਸਵਵਲ ਐਡਂ ਵਮਵਲਟਰੀ ਗ੍ਿੱ ਜ਼ਟ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਅੰਦੋਲਨ (ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ) …ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਹੈ…ਸ ਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਦੇ ਲਈ, ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱਕ ਕੋਈ ਭਵਵਿੱ ਖ ਤੇ੍ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਬੇਕਾਬ  ਹੋਈ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ…ਅਤੇ੍ ਉਹ 
ਵਦਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੁਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਟੀਅਰ-ਗ੍ੈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਣਵਗ੍ਆਂ…ਮੌਜ ਦਾ ਭਟਕਦੀ ਨੀਤ੍ੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ 
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਥ ਵਵਿੱ ਚ ਖੇਡ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਇਹ ਗ੍ੁੰ ਡਾਵਗ੍ਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਵਚਵ 
ਨੇ, ਇਿੱਕ ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਕ ਸਮੁਿੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਲੀਗ੍ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਜਦੋਜਵਹਦ ਗ੍ੈਰ-ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਸ ਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਿੱ ਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ ਦੀ ਇਕਿੱਲੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 
ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਸੀ 
ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਨਾਲ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਡਗ੍ ਜਾਵੇਗ੍ੀ (Dawn, 14 
February). 
ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੀਤ੍ਾ: 
 

ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ 
ਭਾਰਗ੍ਵ ਨੇ ਖੁਦ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨਾਲ ਇਸ 
ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗ੍ੀ. ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪਰੈਸ 
ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਬਹੁਤ੍ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਤੇ੍ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਤੁ੍ਰੰਤ੍ 
ਦੋਬਾਰਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤੇ੍, ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗ੍ੀ...ਅਸੀਂ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਬਆਨ ਨ ੰ  ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. 
ਪਰ, ਅਸੀਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਥੋੜਾ ਵਪਿੱ ਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗ੍ 
ਵਰਹਾ ਹੈ. ਲਹਰੀ ਵਸੰਘ, ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਕਵਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱਕ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਨਹੀਂ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ਸਕੇਗ੍ਾ (Mansergh and Moon, 1980: 680). 

 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ , ਡਾ.ਸੈਫ਼ਦੁੀਨ ਵਕਚਲ , ਪੰਜਾਬ ਪਰੌਵਵਂਵਸਅਲ ਕਾਗ੍ਰੇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨੇ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ: 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਸਆਸੀ, ਆਰਥਕ ਅਤ੍ੇ ਸਮਾਜਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ - ਇਹ 



ਨਾਕਾਵਬਲ-ਏ-ਅਮਲ ਹੈ (Pakistan Times, 15 February). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਦੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਦੇ 
ਤ੍ਵਹਤ੍, ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੌਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਹ ਵਜਹਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਕ ਉਹ (ਮੁਸਵਲਮ) 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤ੍ੇ ਆ ਵਗ੍ਰੇ ਸੀ. ਬਤ੍ੌਰ ਮੁਸਵਲਮ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ 
ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਲੀਗ੍ ਦ ੇ
ਪਰਚਾਰ 'ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਤ੍ੇ ਹੈ', ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ. ਬਲਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, 'ਅਗ੍ਰ ਇਸਲਾਮ 
ਆਪਣੀ ਖ਼ ਵਬਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗ੍ੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਹਵਰਆ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਤ੍ੋਂ 
ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿੱ ਟ. ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨ ੰ  
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਘੁਲਾਮੀ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਚਰਵਚਿੱਲ ਸਮ ਹ ਤ੍ੋਂ ਹੈ' (Ibid.). 

ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਤ੍ਣਾਅ ਵਧਦਾ ਵਰਹਾ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਨੇ 1 ਲਿੱ ਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਜਲ ਸ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਈ. ਕੋਈ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 
ਵਸਵਲ ਲਾਇਨਸ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਵਕਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ. ਜਲ ਸ, ਸਹਾਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ੍ੀ ਕਮਰੇ ਅਤ੍ੇ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਵਫਸ ਦੇ ਉਪਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗ੍ੇ ਵਵਧਆ. ਅਰਜ਼ੀ ਵਲਖਣ ਵਾਵਲਆਂ ਦੇ ਕਾਗ੍ਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰਣ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਅੇ. 

16 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖ ਪੰਥੀਕ ਬੋਰਡ ਵਰਵਕੰਗ੍ ਕਮੇਟੀ ਵਮਲੀ ਅਤ੍ੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਸਖ਼ਤ੍ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਮੁਖ ਦਾਉਦ ਘਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 
'ਅਗ੍ਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤ੍ੇ ਸਭਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਿੱਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਮੈਨ ੰ  
ਉਮੀਦ ਹੈ' (Dawn, 18 February). 17 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਅਿੱਥਰ  ਗ੍ੈਸ ਹੋਰ ਲਾਠੀ-
ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਾਵਗ੍ਆਂ. ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹਲਾਕ 
ਹੋਇਆ (Dawn, 19 February). ਉਸੇ ਵਦਨ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਤ੍ੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੇ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰੰ ਵਟਅਰ ਮੇਲ ਨ ੰ  ਤ੍ਬਾਹ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ (Civil and Military Gazette, 
18 February). ਵਸਆਲਕੋਟ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਫ਼ਸਾਦਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਇਆਂ. 

17 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਰਾਜਾ ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਮੁਦੀਨ, ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਸੰਜੁਕਤ੍ ਪਰੈਸ ਸਿੱ ਮੇਲਨ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਤ੍ੀ ਵਕ 'ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਇਹ ਰ ਪ ਨਾ ਦੇਣ 
ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਹਨ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰੀ ਜਾਂ ਮੰਜ ਰੀ, ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੋਵੇ' (Dawn, 19 
February). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਕਹਾ: 

ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤੇ੍, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਵਜਹਲਮ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 
ਅਤੇ੍ ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤੇ੍ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱ ਵਡਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਤੇ੍ ਜੁਟੀ ਹੈ. 
ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਇਹ ਸੋਚ ਇਸ ਰਾਇ ਤ੍ੋਂ 



ਆਈ ਹੈ ਵਕ ਪਰੌਵਵੰਵਸਅਲ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਨੇ ਵਸਵਲ-ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, 
ਸ ਬੇ ਤੇ੍ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਹੈ.  

 ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਗ੍ਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਵਡਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਆਵਾ-ਜਾਵੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ 
ਵਕਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨ ੰ , ਹੁਣ ਤ੍ਿੱਕ ਪਰੌਵਵੰਵਸਅਲ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੰਜ਼ ਰੀ 
ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਹੈ (Dawn, 19 February) 

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਫ਼ੈਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ), 
ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ (ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ), ਹਮੀਦ ਵਨਜ਼ਾਮੀ (ਨਵਾ-ਇ-ਵਕਤ੍), ਨ ਰ ਇਲਾਹੀ (ਏਹਸਾਨ) ਅਤ੍ੇ 
ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ (ਇਸਟਿੱਰਨ ਟਾਇਮਸ), ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵਵਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 28 
ਜਨਵਰੀ ਤ੍ੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਵਕ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾ ਛਾਪਣ…ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 
ਮਗ੍ਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਮੁਹ ਬੰਦ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਸ 
ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਇਮ ਰਵਹਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗ੍ਾ (Pakistan Times, 19 
February). 
 

20 ਫਰਵਰੀ  ੰੂ ਨਬਰਨਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾ : ਿਕੂਿਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 
 

ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਵਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ ਰੇ ਜੋਰ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 
ਨ ੰ  ਲੰਡਨ ਤ੍ੇ, ਇੰਵਡਅਨਾਂ ਨ ੰ , ਵਿੱ ਂਿੱਧ ਤ੍ੋਂ ਵਧ 1948 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ਕ, ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਵਬਆਨ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ, ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਤ੍ੌਰ ਬੁਵਨਆਦ, ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਈ ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕਨਸਟੀਚਯੁਏਟਂ 
ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਫਾਰਮੁਲੇ ਉਪਰ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਤ੍ੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੋਰ, 'ਹੀਜ 
ਮੇਜੇਸਟੀਸ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਪਿੱਕਾ 
ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂਵਕ ਹਕ ਮਤ੍ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਇੰਵਡਅਨ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ, ਜੁਨ 1948 ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕੇ' (Mansergh 
and Moon, 1980: 774). 

ਇਸ ਵਬਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਅਮਲ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਜੰਗ੍ ਨ ੰ  ਵਜਿੱ ਤ੍ ਲੈਗ੍ੀ, ਜਦ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਹ ਵਬਆਨ ਵਜਨਾਹ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਕੀਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਅਤ੍ੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਨ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਵਸਿੱ ਖ, ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ, ਵਵਆਕੁਲ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਾਅਵੇਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਗ੍ਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਸੀ (The Tribune, 4 February). ਵਜਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਯ ਸੀ ਸ਼ਾਫ 
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਬਆਨ ਨ ੰ  'ਵਸਰਵਫ਼ਰੇ ਦਾ ਕਿੱ ਮ' ਦਿੱ ਵਸਆ. 21 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਵਬਆਨ ਤ੍ੋਂ ਮੁਕਰਣ ਲਗ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਵਬਆਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱ ਵਸਆ, 



ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੇ ਗੰ੍ਭੀਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 
ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਮਝਣ, ਵਜਸ ਦੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ.  
 

24 ਫਰਵਰੀ : ਅੱਨਿਰਤਸਰ ਤੇ ਤੇਿਰੀਕ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 
 

ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਹਰ ਗ੍ੁਜਰਦੇ ਵਦਨ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੇਲਗ੍ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਖ ਇਹ ਵਕਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ, ਜਬ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਲ ਰਹਾ ਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਸਵਲਮ 
ਐਗਂ੍ਲੋ-ਉਵਰਏਟਂਲ (ਮਾਉ) ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਹਾਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਪੰਂ ਰਵਸਪਲ ਵਦਲਾਵਰ ਹੁਸੈਨ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤ੍ੇ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੁਵਲਸ 
ਅਫਸਰ ਜੋ ਜਲ ਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਜਤ੍ਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲਜ 
ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਰੋਜਾਨਾ ਜਲ ਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਚਕਿੱ ਰ ਮਾਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਿੱ ਤ੍ਰ-
ਵਬਿੱ ਤ੍ਰ ਕਰਣ ਲਈ ਅਿੱਥਰ -ਗ੍ੈਸ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ. ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਕਰਣ 
ਵਾਲੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਤ੍ਣਾਅ ਹਰ ਰੋਜ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤ੍ ੇਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ ਵਖ਼ਲ਼ਾਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਰੌਲਾ 
ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਪੁਵਲਸ ਸੁਪਵਰਨਟੇਂਡੇਟ ਰਾਵਬਨਸਨ ਨੇ ਜਲ ਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਕਢਦੇ ਹੋਏ ਕੁਿੱ ਝ 
ਮਵਹਲਾਵਾਂ ਉਪਰ, ਜੋ ਜਲ ਸ ਨਾਲ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਜਾ ਰਵਹਆਂ ਸਨ, ਉਪਰ ਕੋਰੜੇ ਨਾਲ ਬਾਰਸ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਯਾਜ਼ ਮਹਮੁਦ ਨੇ ਇਸ ਵਜ਼ਲਿੱ ਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. 
ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਵਾਲੇ ਤ੍ੋਂ ਲਾਠੀ ਖੋਹ ਕੇ, ਰਾਵਬਨਸਨ ਦੇ ਵਸਰ ਤ੍ੇ ਧਾਤ੍ ਵਾਲਾ ਵਹਿੱਸਾ ਠੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਰਾਵਬਨਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਗ੍ਰ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ 
ਰਵਹਆ; ਉਸ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗ੍ਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਅਯਾਜ਼ ਮਹਮੁਦ 
ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਕਦਮਾ ਚਵਲਆ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨੇ ਕੈਵਦਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤ੍ੀ  (1991: 73–79). 

ਹਰ ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਵਿੱਡੇ ਹੰੁਦੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. 24 
ਫਰਵਰੀ 1947 ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨਾ 
ਪ ਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ ਹੜਤ੍ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, 
ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਉਸ ਵਦਣ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਧ ਵਗ੍ਆ. 
ਜੇਨਕੀਨਸ 28 ਫਰਵਰੀ 1947 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ: 
 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਣ ਲਾਇਿੱ ਕ ਨੇ. ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਵਰਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਭੀੜ ਵਸਵਲ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਈ ਅਤੇ੍ ਪੁਵਲਸ ਉਪਰ ਕਾਵਤ੍ਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਗ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪੁਵਲਸ 
ਵਸਪਾਹੀ ਜੋ ਪਾਇੰਟ ਡਯੁਟੀ ਤੇ੍ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਦੰਗ੍ਾਈ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਕਸੇ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਤੇ੍ ਸਿੱ ਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, 
ਉਸ ਨ ੰ  ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕੁਿੱ ਵਟਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 



ਹੋਇਆ. ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਉਪਰ 55 ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਦੀ ਮੋਤ੍ ਹੋਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਜਬੁਰਨ ਗ੍ੋਲੀਆਂ 
ਚਲਾਣੀ ਪਈਆਂ. ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ 110 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ੍ 1 ਬੰਦਾ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ੍ 
ਵਰਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਜੋ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ੍ ਵਗ੍ਰੇ ਇਿੱ ਕ 
ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  
ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਧੀਕ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਟੁਿੱ ਟ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੁਕੜੀ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ (Carter, 2006: 365–6). 
 
ਵਸਿੱ ਖ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਭਆਨਕ ਕਤ੍ਲ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜਨ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ, ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ 

ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰਕ , ਨਾ ਵਕ ਵਸਆਸੀ, ਦਿੱ ਵਸਆ. ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰੇਲੁ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਦੀ 
ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ. ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ, 
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੋਂ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਮਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਵਨਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਭਰਤ੍ੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ 
(Talbot, 2004: 82). ਵਸਿੱਖ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖ਼ਵਾਜਾ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਅਲਗ੍ ਵਸਲਵਸਲਾ ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਭੀੜ ਵਦਨ ਭਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਿੱ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਦਲੇਰ ਬਣ ਗ੍ਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ ਨ ੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ; ਕੁਿੱ ਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਥੇਪਾਈ ਵੀ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਵਵਰੋਵਧਆਂ ਨ ੰ  ਵੇਖ, ਘਬੜਾ ਕੇ ਨਿੱ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ 
ਝਾਵੜਆਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰਖ਼ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਕੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਂਦੇ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਹਮਿੱਤ੍ ਵਧ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਹ ਯੁਵਨਅਨ ਜੈਕ ਨ ੰ  ਉਤ੍ਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਵਹਰਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਐਦਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜੇਲਹ ਦੀ ਕੰਧ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨ ੰ  ਲਹਰਾਉੁਣ ਲਗ੍ਾ. ਉਸ ਦੀ ਗ੍ੋਲੀ ਲਗ੍ਣ ਨਾਲ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ (Iftikhar, 1991: 82–83). 
ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਨੇ ਵਵਰੋਵਧਆਂ ਨ ੰ  ਜਨ ਨੀ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 'ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਂਗ੍ੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਦੇਨਾ ਪੜੇਗ੍ਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ' ਅਤ੍ੇ 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ ਮਤ੍ਲਬ ਵਕਆ? ਲ਼ਾ ਇਲ਼ਾਹਾ 
ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ'. ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਜਮਘਟੇ ਨਾਲ ਘੇਵਰਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ, ਵਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

ਨਾ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਉਸ ਮੁਸਵਲਮ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲਹ ਦੀ ਕੰਧ ਤ੍ੇ 
ਚਵੜਹਆ ਸੀ. ਪਰ ਕਈ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 
ਜੇਲਹ ਦੀ ਕੰਧ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਵਹਰਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਮਗ੍ਰ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਸਿੱਖ ਕਾਂਸਟਬਲ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਵੜਆ; ਵਸਰਫ਼ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੇ ਇਸ 
ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਪਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਕ ਦੋਨੋ ਮੌਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਦ ਜੀ ਮੌਤ੍, ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ. ਇਤ੍ਫ਼ਾਵਕਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 30 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਮੈੈੰ, 
ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੰਗ੍ ਮਹਲ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਇਨਸਾਨ, ਅਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਮੋਚੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ 



ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ (ਮੋਚੀ) ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨ ੰ  
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਵਹਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦਾ ਵਖ਼ਤ੍ਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਰੀਖ ਯਾਦ 
ਨਹੀਂ ਸੀ.  

25 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਸ਼ਵਹਰ ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ੋਂ, ਗੰ੍ਭੀਰ ਗ੍ੜਬੜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਪਵਹਲਾਂ ਪ ਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਸੈਕੜੋਂ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੰਦੇਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਨੇ, ਪੁਵਲਸ ਉਪਰ ਪਿੱਥਰਾਂ ਅਤ੍ ੇ
ਲਾਵਠਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਕਈ 
ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਵੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ (Ibid.). 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ੇ, ਦੋ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਹਈ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਸੇ ਵਦਨ, 
ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਕ  ਕਿੱ ਢ ਲੀਤ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨ ੰ  ਚਾਕ  ਮਾਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ 
ਮਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਗ੍ਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸੇ ਵਦਨ, ਔਰਤ੍ਾਂ, ਬਿੱ ਚੇ ਅਤ੍ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਨੇ 
ਸੇਕਰੇਟੇਵਰਅਟ (ਸਕਿੱਤ੍ਰੇਤ੍) ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਜਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਜ਼ੰਗ੍, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਆਵਰਫ਼ ਖੋਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਇੰਟਰਵਵਊ). 
 

ਅੰਦੋਲ   ੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ 
 

ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤ੍ੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ 
ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਝਗ੍ੜੇ, ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਦੋਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਪਰਕ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਟੁਿੱ ਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਸਦਿੱ ਸ - ਮਵਲਕ ਸਰ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍, ਬੇਗ੍ਮ 
ਜਹਾਨਾਰਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਵਗ੍ੈਰਹ - ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਭਲੇਮਾਣਸ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ, ਜਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਇਿੱਕ 
ਵਸਆਸੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ, ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੇ ਮੁਸਵਲਗ੍ ਲੀਗ੍ ਆਗ੍  ਖ਼ਵਾਜਾ 
ਨਜ਼ੀਮੁਦੀਨ, ਜੋ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਰਖਦੇ ਸੀ, ਦੀ ਮਦਦ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਮਗ੍ਰ 18 ਅਤ੍ੇ 19 
ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨਾ ਵਕ ਪਰੀਮੀਅਰ ਵਮਲੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ 
ਲੰਬੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ: 
'ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਖ਼ਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਮੁਦੀਨ ਨੇ ਖੁਲਹੇ-ਵਦਲ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਲਈ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ 
ਸੀ' (Carter, 2006:366–7). ਪਰ, ਦੋਨੋ ਮਣ ਗ੍ਏ ਵਕ ਇਿੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ 
ਪਬਵਲਕ ਸੇਫਟੀ ਔਰਡੀਨੈਂ ਸ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਦ ਜੇ ਲੇਜੀਸਲੇਸ਼ਨ (ਵਵਧਾਨ) ਨਾਲ ਬਦਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸਭਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਗ੍ੀ ਮਨਾਹੀ ਹਟਾ ਲੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (Ibid: 367). ਪਰ, ਪਰੀਮੀਅਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ 
ਵਝਜਕ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈ. 



ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਵਲਸ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨ ੰ  ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ ਵਮਵਲਆ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਕ ਮਮਦੋਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਨ ਨ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ੍ ਕਰ ਸਕਨ. ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਤ੍ੇ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਕਸ ਰ ਸਬ-ਜੇਲਹ ਤ੍ੇ ਮਮਦੋਤ੍ 
ਅਤ੍ੇ ਨ ਨ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਉਹ ਵਾਜਬ ਲਗ੍ੇ ਮਗ੍ਰ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇਂ ਲੈ 
ਆਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਭ ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੇ ਘਰ ਵਮਲੇ. ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਕਿੱ ਟੜ ਰ ਖ ਅਖਵਤ੍ਆਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਨ ਨ ਹੋਰ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ 
ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਸ ਰ ਸਬ-ਜੇਲਹ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੋਲਾਨਾ ਦਾਉਦ ਘਜ਼ਨਵੀ ਨ ੰ , 
ਜੋ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਜਨਾਹ ਤ੍ੋਂ ਹਦਾਇਤ੍ ਲੈਣ ਲਈ, ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ (Pakistan Times, 
25 February). 

24 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਨਤ੍ਕ ਵਬਆਨ ਤ੍ੇ, ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤ੍ੇ 
ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਵਕ ਜਨਤ੍ਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜਲ ਸਾਂ ਉੁਪਰ ਲਗ੍ੀ 
ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਵੇ, ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਵਲਕ ਸੇਫਟੀ ਔਰਡੀਨੇਂ ਸ ਨ ੰ  ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾਵੇ; ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ, ਜੇਲਹ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਹਰਾਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਜਾਂ ਮੁਜਵਰਮ ਕਰਾਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਰਥਨ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, 
ਜਲ ਸਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗ੍ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨ ੰ  ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਵਤੰ੍ਨ ਅਵਹਮ ਮੁਿੱ ਦੇ, ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣੇ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਕਾਇਦਾ 
ਕਰਣੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਵਜਸ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ 
(Pakistan Times, 26 February). ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਜਸ ਬਾਰੇ, ਗ੍ਵਰਨਰ 
ਜੇਨਕੀਨਸ ਅਤ੍ੇ ਨਜ਼ੀਮੁਦੀਨ ਪਵਹਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ. 
 

26 ਫਰਵਰੀ 1947 : ਅੰਦੋਲ  ਵਾਪਸ ਲੀਤਾ ਨਗਆ 
 

ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਪਰ 
ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅੰਦੋਲਨ ਤ੍ਰੰੁਤ੍ ਵਾਪਸ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦ ੇ
ਭਾਅਦ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਆਸੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਉਪਰ 
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਣਾਅ ਨਾ 
ਵਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਝਗ੍ੜੇ ਨਾ ਹੋਣ. ਪੰਜਾਬ ਪਬਵਲਕ ਸੇਫਟੀ ਔਰਡੀਨੇਂ ਸ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ, ਪ ਰਬੀ ਬੰਗ੍ਾਲ, ਵਬਹਾਰ, ਪਛਿੱਮ ਯੁਨਾਇਟੇਡ 
ਪਰੌਵਵੰਸੇਸ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਹਤ੍ਕ ਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜ ਨ 1948 ਤ੍ਿੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ 
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਬਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ 'ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਅਤ੍ੇ 



ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਵਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰ 
ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ (Pakistan Times, 27 February). 

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 24 ਜਨਵਰੀ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 34 ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਿੱ ਵਲਆ. 27 
ਫਰਵਰੀ ਤ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕਰਣ ਲਗ੍ੀ. ਵਤ੍ਿੱ ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਉਸੇ ਵਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਸ ਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਸਭਾ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ, ਵਧਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤ੍ੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 
2 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਵਦਨ ਮਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 28 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੀਨ ਨੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਸਮ ਹ ਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤ੍ੇ ਨਵੇਂ 
ਵਸਰੇ ਤ੍ੋਂ, ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣ. ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ. 
 

ਪਰੀਿੀਅਰ ਨਖ਼ਜ਼ਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ  
 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤ੍ੇ ਜਹਨੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਸਖ਼ਤ੍ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ 
ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. 2 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਇਵਨ 
ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍ , ਨਵਾਬ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ , ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟਰੀ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਸਾਬਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ. ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨ ੰ  ਦ ਰ 
ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ 
ਸੀ. 28 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਪੋਰਟਰ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਜੁਝਾਰ  ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਵਨਿੱਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ 
ਰਹੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ: 
 

ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਅਸੀਂ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਘਰੇਲ  ਜੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗ੍ਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਕ ਮਤ੍ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਤੇ੍ ਭਰੋਸਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵਸਿੱ ਖ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕਾਬਵਲਅਤ੍ ਰਿੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤ੍ਿੱਕ ਹੀ ਵਕਉਂ ਰੁਵਕਏ? ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਦਵਾਂਗ੍ੇ (Pakistan 
Times, 2 March). 

 

ਿੁਸਨਲਿ ਲੀਗ ਦੀ ਨਸੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚ 
 

ਲਾਹੌਰ ਦੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਵਵਿੱ ਚ ਛਪੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ, ਸਮਝੋਤ੍ੇ ਨ ੰ  ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 
ਵਸਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਤ੍ਵਹ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਹਮਾਯਤ੍ੀ ਵਹੰਦ  ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਮਲਾਪ ਨੇ 
ਵਸਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਸਮਝੋਤ੍ੇ ਨ ੰ  ਗ੍ ੰ ਡੇਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦਾ ਰ ਪ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਉੱਤ੍ੇਜਕ 
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਕ ਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 



ਟਾਇਮਸ, 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ). ਨਾ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 
ਸਰੋਤ੍, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਅੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਊਆਂ ਤ੍ੇ ਇਣ ਨਾਅਰੇਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ ਨਾਰਾ ਵਕਆ? ਲ਼ਾ ਇਲ਼ਾਹਾ ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ' 
('ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ: ਅਲਿੱ ਂਾਹ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ') 

(ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਪਵਹਲਾ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਸੀ 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ ਮਤ੍ਲਬ ਵਕਆ?' 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਕੀ ਹੈ?') 

'ਸੀਨੇ ਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਖ਼ਾਏਗਂ੍ੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਨਾਏਗਂ੍ੇ' 
('ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗ੍ੇ ਭਾਂਵੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਤ੍ੇ ਗ੍ੋਲੀ ਵਜੇ') 

'ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਂਗ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਜੈਸੇ ਵਲਆ ਥਾ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ' 
('ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗ੍ੇ, ਜੈਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ') 

'ਖ਼ ਨ ਸੇ ਲੇਂਗ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ' 
('ਅਸੀਂ ਲਹ  ਦੇ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਵਾਂਗ੍ੇ') 

'ਮਾਰੇਂਗ੍ੇ ਮਰ ਜਾਏਗਂ੍ੇ ਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਨਾਏਗਂ੍ੇ' 
('ਮਾਰਾਂਗ੍ੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ ਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗ੍ੇ') 

 

ਪਰੀਮੀਅਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾਅਰੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਹਦ ਵਘਰਣਾਜਨਕ ਸਨ: 
 

'ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦਿੱਲਾ ! ਹਾਏ! ਹਾਏ!' 
'ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਕੰਜਰ! ਹਾਏ! ਹਾਏ!' 
'ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਕੁਿੱ ਤ੍ਾ! ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਿੱ ਤ੍ਾ' 

 

ਲੇ.ਕ.(ਵਰਟਾਯਰ) ਨਾਵਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਦੇ ਉਠਾਏ ਨਾਅਰੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਣ ਲਈ, 
ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਅਗ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ:  
 

'ਚਲੋ ਭਈ ਚਲੋ, ਏਕ ਚੀਜ ਵਮਲੇਗ੍ੀ…ਵਕਆ ਭਾਈ ਵਕਆ?...ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਕੀ ਬੇਟੀ…ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ!' 
 

ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ, ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਬੁਰਕੇ ਤ੍ੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਸਾਮਲ ਹੋਇਆਂ. ਇਿੱ ਕ 
ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਲੇਡੀ ਸ਼ਫ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਪਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਵਚਆਂ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਝ ਠੀ ਮੌਤ੍ ਦਾ 
ਵਸਆਪਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮ ਡ 2 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਨਾਟਕੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਲਟਾ ਹੋ 



ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹੁਣ, ਗ੍ਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਨ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ, 
'ਤ੍ਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ'.  

ਮੈਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, 
ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਆਵੇਗ੍ੀ. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਹਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਜਾਦ ਈ ਪਲ ਆਉਣ 
ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦ ਜਾਤ੍-ਪਾਤ੍ ਦੇ ਜ਼ਲੁਮ ਅਤ੍ੇ ਆਰਵਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ੍ੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਮਲਦੀ ਅਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਇਸਲਾਮੀ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕਜੁਿੱ ਟਤ੍ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਹੰੁਦਾ (ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ: ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸਲੀਮ, 
ਆਵਰਫ਼ ਖੋਖਰ, ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਵਹਦ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਜ਼ਹਰ, ਹੁਕੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸਈਦ ਅਵਹਮਦ ਸਈਦ ਵਕਰਮਾਨੀ). 
ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਥਲੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਜ਼ਨ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਬਦਸ਼ਗ੍ੁਨੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ (ਇੰਟਰਵਵਊ: 
ਅਜਮੇਰ ਵਸੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਯਸ਼ਦੇਵ ਕਪ ਰ, ਗ੍ੋਪੀਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ). ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸ਼ੀ. ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, 
ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ ਤ੍ਾਵਲਬ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 'ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ ਆਂ ਨੇ ਠੀਕ 
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ, ਦਰਅਸਲ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜੋ 
ਆਵਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਨ ਤ੍ਕ, ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਪਬਵਲਕ ਔਫ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਦੇ ਸਥਾਪਤ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ੍ 
ਕਰਦਾ ਸੀ' (SGPC, 1991: 59). 

ਖੋਸਲਾ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ: 'ਅੰਦੋਲਨ ਵਦਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਹੈ, ਪਰ, ਚੁੰ ਵਕ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਥ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਰਕ  
ਰ ਪ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ' (1989: 96). ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭੀੜ ਨੇ ਬੋਲੇ. 
ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਵਵਰੋਵਧਆਂ ਵਿੱ ਲ ਉਦਾਰ ਸੀ; ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਹਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਭਾਵਂਂੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ 
ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰਕ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਨਾ ਵਕ ਵਸਆਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਮੇਲਨ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲ  ਜੰਗ੍ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਦੀ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸਿੱ ਖ ਹਕ ਮਤ੍ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ (1849 ਤ੍ਕ), ਵਜਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ, 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ (Talbot, 2004: 82). ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 'ਵਸਿੱ ਧੀ 
ਕਾਰਵਾਈ' ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲਗ੍ੇ (Carter,2006: 350). 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੈਿੱਂ ਰਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਇਸਾਈ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਐਫ.ਈ.ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਵਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਅੰਕ 5 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਬਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ, ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ. 24 ਜਨਵਰੀ ਨ ੰ  
ਜਦ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ ਸਵਥਤ੍, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, 
ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖਾਰੁਿੱ ਦੀਨ ਅਗ੍ੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਰਸਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਗ੍ਰਮਾ-ਗ੍ਰਮੀ 
ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖਾਰੁਿੱ ਦੀਨ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨ ੰ  ਥਿੱ ਪੜ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰ 



ਲੀਤ੍ੀ ਜੋ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਗ੍ਜ਼ਟ ਤ੍ੇ ਛਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ, ਹਰ ਵਦਨ ਤ੍ਦਾਦ 
ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 
ਐਸ.ਪੀ.ਸ਼ੰਘਾ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ-ਵਸਿੱ ਖ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਚੋਲਵਗ੍ਰੀ ਕਰਣ ਦੀ 
ਬਹੁਤ੍ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ 3 ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾਨ 
ਲਹਰਾਈ, ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਆਵਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਨੇ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤ੍ੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਵਹੰਦ ਆਂ ਉੁਪਰ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਂਦਾ ਸੀ'. 
 

ਅੰਦੋਲ  ਬਾਰੇ ਗਵਰ ਰ ਦੇ ਨਖ਼ਆਲ 
 

ਆਪਣੀ 15 ਫਰਵਰੀ 1947 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ 
ਵਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ, ਇਿੱਕ ਢ ੰ ਘੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਨਖੇੜ, ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਿੱ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ 
ਹੀ ਪਿੱਤ੍ਰ ਵਵਹਾਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੌਰ ਫ਼ਰਮਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1941 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਆਸਾਨ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਡਵੀਜਨਾਂ 
ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਸੀ. 

 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1941 ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਵਮਵਲਅਨ)  
ਨਡਵੀਜ ਾਂ ਿੁਸਨਲਿ ਦੂਜ ੇ
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ 9 2 
ਲਾਹੌਰ (ਇਕਿੱਲਾ) 4 3 
ਜਲ਼ੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਅੰਬਾਲਾ 3 7 
ਕੂਲ (ਕੌਿ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ) 16 12 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ: 28 

 

ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਇਣ ਅੰਕੜੇ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜ ਦ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, 
ਬਗੈ੍ਰ ਵਜਿੱ ਤੇ੍, ਹਕ ਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ, ਦ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ਮਈ ਉਪਾਉੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਲੇ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਜਾਂ ਅਗ੍ਰ 
ਮੁਮਵਕਨ ਹੋਏ ਤੇ੍, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸ ਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ…ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ ਹੈ- ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਨੀਤ੍ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ - ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਪਿੱਕੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ. ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਵਹਰਾ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ, ਇਸ 
ਨ ੰ  ਵਜਿੱ ਤ੍ ਕੇ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਵਨਿੱਜੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਵਜ਼ਆਦਾ 



ਆਜ਼ਾਦ ਵਖ਼ਆਲ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਹੰੁਦੇ ਨੇ ਤ੍ਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ੍ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਨੀਤ੍ੀ ਦੀ 
ਜਨਮਜਾਤ੍ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਦੇ ਨੇ. ਪਰ, ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਲੀਗ੍ ਨੇ 1946 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਇੰਤ੍ਹਾ ਮੰਗ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਲੜੇ, ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਤ੍ਿੱਕ ਇਿੱ ਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱਕ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਖ਼ਆਲ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱਕੀ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ 
ਕਾਇਮ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦਵਰਆਵਦਲੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ 
ਰਹੇ ਸੀ. 

  ਆਮ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਜਹਾ ਸੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਅਤੇ੍ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਨਾ ਕਰਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਵਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜਹਾ. ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ 
ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਲੀਗ੍ ਨਾਲ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਤੋ੍ਵੜਆ (ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ ਕਾਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸਟਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ੍ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ, ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੁਆਰਾ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ੍ ਦਾ) (Carter, 2006: 
345). 

 

ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਵਕਤ੍, ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਮੰਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਭਿੱ ਵਵਖ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤ੍ੋਂ, ਸਾਫ ਮਿੱਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਸਿੱ ਖਾ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਬਤ੍ੌਰ 
ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤ੍ਾਅ ਕਰੇ (Ibid: 345–6). ਗ੍ਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ 25 ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ ੇ
ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ਥਾਨਕ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਸੁਨੀ ਵਕ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਿੱ ਵਹਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤ੍ਾਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਸਿੱ ਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ 
ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਸਾਬਤ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਥਤ੍ 
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਇਆ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ 
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਕ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਘਿੱ ਟਦੀ ਵਸਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਸਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਵਸਬ ਹੈ. 

16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਖ਼ੁਵਫ਼ਆ ਪ ਰਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੀਤ੍ਾ: 
 

ਇਥੇ ਵਤੰ੍ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ - ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਕਸਦ ਇਿੱਕ ਪਿੱਕੀ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਪੰਵਥਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪਿੱਕੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਮਰਣ ਤ੍ਿੱਕ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ; ਅਤੇ੍ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਅਿੱਂਾਲ-
ਇੰਡੀਆ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸ਼ਾ ਨੇ, ਪਰ ਸ ਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ ਦ ਸਰਹਿੱਦਾਂ 
ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਗੈ੍ਰ ਵਜਿੱ ਤੇ੍, ਇਸ ਦੇ  ਉਪਰ ਹਕ ਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਸ਼ਾਂਤ੍ਮਈ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਹਨ: (a) ਸਾਰੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-
ਵਫ਼ਰਕ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ; ਜਾਂ (b) ਤ੍ਕਸੀਮ. ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱ ਖਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ ਜਾਵੇ 



ਤੇ੍, ਪਾਰਵਟਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਇਹ 
ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵਕ, ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਵਫ਼ਰਕ  ਸਰਕਾਰ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਤ੍ੋਂ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ 
ਲੈਣਗ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤੇ੍ ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣਗ੍ੀ. ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਵਬਆਨ (ਜ ਨ 1948 
ਤ੍ਿੱਕ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਬਦਲ ਬਾਰੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਸਮਤ੍ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, 
ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨ ੰ , ਸ ਬੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ 
ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਆਪਸੀ ਵਨਬਟਾਰੇ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਧਾਵਾ ਦੇਗ੍ਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤੇ੍ ਇਸ ਦੀ 
ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਵਧ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਤ੍ੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗ੍ੀ (ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱਕ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ), ਵਕ ਉਹ 
ਵਹੰਦ ਆ ਦੀ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਯਥਾਰਥ ਵਵਿੱ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣਗ੍ੇ (Ibid: 353). 
  

ਬੇਸ਼ਕ, ਕੁਿੱ ਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ , ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਨਾ 
ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੀ ਉੁਲਝਣ, ਨਾਲ ਜੋੜਗੇ੍ਾ. ਪਰ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ 
ਆਗ੍ਾਹ ਸੀ, ਜਦ ਜ ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ; ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਵੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ. ਉੁਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਹਰ ਮੈਜੇਸਟੀਸ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦਸੀ ਹੋਈ ਤ੍ਾਰੀਖ ਤੇ੍ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਿੱ ਕ 'ਨਾਸ ਕਰਣ 
ਵਾਲਾ' ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਛਿੱਡਨ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਿੱਕ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਮ ਕੀਤ੍ਾ 
ਹੈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਝਗ੍ੜਦੇ ਗ੍ ਟਾਂ ਨ ੰ , ਹਕੀਕਤ੍ ਤੇ੍ ਆਪਸੀ ਜੰਗ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਗ੍ਰ ਹੁਣ ਹੀ, 1948 ਤੇ੍ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਵਨਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਕਿੱ ਮ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
(Ibid: 354). 

 

ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਇਹ ਕਵਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ 1948 ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਇਤ੍ਹਾਦੀ 
ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਜਾਤ੍ਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੇਹਦ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾਗ੍ੇ ਵਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ, ਇਸ ਇਮਕਾਨ ਨ ੰ  
ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਾਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. 27 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ 
ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ, ਇਿੱਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 
 

ਵਸਿੱ ਖ ਹਾਰਵਦਕ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਨਾਲ, ਵਹਲ 
ਗ੍ਏ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਤੇ੍ਹਰੀਕ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਬੇਪਰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਵਾਜ਼ਬ ਵਮਸਾਲ ਸੀ ਵਕ ਮਾਇਨਾਵਰਵਟਜ (ਅਲਪਸ਼ੰਖਅਕ), ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦੀਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਵਕਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ੍ਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਣ. ਉਨਹ ਾਂ (ਸ.ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ) ਨੇ ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਕ ਘਰੇਲ  ਜੰਗ੍ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 
ਬਦਹਾਲੀ ਲਾਵੇਗ੍ੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ੍ ਤੇ੍ 



ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ 
ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਆਪਣੀ ਤ੍ਮਾਮ ਔਵਖਆਈ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ, ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਹੀ, ਇਕਿੱਲਾ ਹਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ (Ibid: 369). 
 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਤੰ੍ਨ ਕੌਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਅਮਨ 
ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕੇਗ੍ੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਥ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਦੇ ਆਗ੍  ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਸੀਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨਾਲ 
ਵਮਲ ਕੇ ਇਕਿੱਲਾ ਰਵਹਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਮੋ.ਅ.ਵਜਨਾਹ ਤ੍ੋਂ 
ਵਬਣਾ, ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਗ੍ੀ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ੍ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਉਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ   ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਨੇਗ੍ੀ (Ibid: 370). 

ਪਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਿੱ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ 'ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤ੍ਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਮਸਲੇ ਅਿੱ ਧ 
ਦਰਜਨ ਵਜ਼ਲਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਲਾਹੌਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਸੀਵਮਤ੍ ਸੀ. ਤ੍ੇਹਰੀਕ 
ਵਫ਼ਰਕ  ਸੀ - ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਕਾਇਮ ਕਰਣ 
ਚਲੇ ਨੇ (Ibid: 368). 
 

ਿੁੱ ਖ ਸਨਚਵ ਅਖ਼ਤਰ ਿੁਸੈ  ਦੀ ਰਾਏ 
 

ਆਪਣੀ 4 ਮਾਰਚ 1947 ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ 
ਅਖਤ੍ਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ 
ਗੰ੍ਭੀਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ: 'ਇਹ ਮੁਵਹਿੱਮ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਤ੍ੋੜਣ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਕੇ ਗ੍ੈਰ-ਜਮਹ ਰੀਅਤ੍ੀ ਵਸਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ'(ਲ਼/ਫ ਫ਼ ਝ/5/250). 
24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ (ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਅਿੱ ਧ ਉੱਪਰ) ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 'ਹਾਲਾਂਵਕ ਲੀਗ੍ ਦੀ 
ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਹਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤ੍ਾ ਨਾਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਦਮੇ ਤ੍ੇ ਆ ਵਗ੍ਅੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ' (Ibid.). ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਇਸ 
ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਜਦ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸੋਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ ਚਾਪਲ ਸਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਸ 
ਦਿੱ ਸ ਕੇ, ਵਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਸਾਰੀ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼, ਅਤੇ੍ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ, ਵਸਖਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗ੍ੀ 
ਦੁਖਾਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍, ਲੀਗ੍ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ 



ਕੇ, ਭੜਕਾਉ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆਂ, ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਦ ਸ਼ਮਣੀ 
ਦਾ ਸਬ ਤ੍ ਮਿੱ ਨਦੇ ਹੋਏੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ (Ibid.). 

ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਬੇਹਯਾ ਲੜਾਕੇ ਰੁਖ ਲਈ. ਉਹ ਹੋਰ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ: 
 

ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕ ਫ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਸਿੱ ਖ ਪੁਵਲਸਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਚੁਣ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ੍ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਕਾਂਸਟਬਲ ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਤ੍ਹਾ 
ਗੰ੍ਭੀਰ ਸੀ, ਅਤੇ੍, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵਫ਼ਰਕ  ਝਗ੍ੜੇ 
ਹੋਣਾ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਗ੍ੁਸਤ੍ਾਖ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ (Ibid.).  

 

ਇਣ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਵਵਰਣਾ ਤ੍ੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੜੇ ਅਸਥਰ ਸਨ, ਪਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਵਤੰ੍ਨ ਵਿੱ ਡੀ ਕੌਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਵਨਪਟਾਰਾ ਹੋਰ 
ਵਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 
ਦੇ ਚਲਦੇ, ਬੇਹਦ ਮਾੜੀ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਰਣਨੀਤ੍ੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣੀ ਸੀ.  
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6 
ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਦੰਗ੍ੇ : ਲਾਹੌਰ 

 
 

ਲਾਹੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਸ਼ਵਹਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੋਲਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 
ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਜਦ ਮੁਗ੍ਹਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸ ਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ. ਇਸ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਬਹੁਤ੍ ਪੁਰਾਣੇ 
ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ; ਇਿੱਕ ਅਫ਼ਸਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਵਬਨਆਦ, ਭਗ੍ਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਪੁਤ੍ਰ ਲਿੱ ਵ, ਨੇ 
ਰਿੱਖੀ ਸੀ. ਇਹ ਵਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਵਜਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਨੇ 1799 ਨ ੰ  ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਦੀ 
ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ 1857 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਸ਼ਕ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਮਨਸ ਬੇ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਦੀ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਅਤ੍ੇ ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਦੇ ਵਸਵਲ ਹੋਰ ਵਮਵਲਟਰੀ 
ਅਫ਼ਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਮਾਣ ਦਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਸਰਪਰਸਤ੍ੀ ਦੇ ਥਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂਂੇ ਬਾਹਰ, ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਵਧਆ. ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤ੍ੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਖਾਈ ਨੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਕੇ ਰਵਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ 
ਹਰੀ ਪਿੱਟੀ ਲਾਈ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਰਕ ਅਤ੍ੇ ਬਾਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਸਵਹਰ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ, ਕਈ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਅਤ੍ੇ ਖੇੜੇ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਸਵਲ ਲਾਇਨਸ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤ੍ੇ ਐਸ਼-
ਪਰਸਤ੍ ਜਗ੍ਹ ਸੀ. ਅਗ੍ ਆ-ਕਾਰੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੇ ਇਦਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਆਰਟਸ, 
ਸਾਇੰਸ, ਕਾਮਰਸ, ਇੰਵਜਵਨਅਵਰੰਗ੍  ਅਤ੍ੇ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਮਿੱਲ ਅਤ੍ੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰ ਦੇ, ਹਲਚਲ ਭਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਨ-ਪੀਣ, ਅਨਾਜ ਅਤ੍ੇ ਫਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਗ੍ਹਲਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਫ਼ਲਮ ਉਦਯੋਗ੍ ਵੀ ਵਧ ਰਹਾ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਹੋਰ ਬੋਮਬੇ ਦੇ ਸਟੁਵਡਉਸ ਦਾ ਪਰਵਤ੍ਦਵੰਦੀ ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਇੰਟਰਵਵਊ, 
ਬੀ.ਆਰ.ਚੋਪੜਾ, 4 ਜਨਵਰੀ 1997). ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਸੀਡੇਂਸੀ ਦੇ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ ਪੁਨਰਗ੍ਠਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕਲਿੱ ਕਤ੍ਾ, ਦੇਲਹੀ, ਬੰਬਈ ਅਤ੍ੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਆਧੁਵਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ 
(Daechsel, 2004: 26–27). ਸ਼ਮੁਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਵਿੱ ਸਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਸ਼ਾਹੀ 
ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ ਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਵਹਲਾਂ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਕਈ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ, 
ਕਾਮਯਾਬ ਵਪਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਧੰਧੇ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮੁਖ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ. ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ 
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਆਮ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਲਗ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਨਵੀਂ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬਾਂ 
ਉਪਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਸੀ. ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲੀ 
ਹਾਲਤ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸੀ (Ahmed, 1999: 127). ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵਕ ਵਸ਼ਿੱ ਖਾਂ 



ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਜਾਵਰਟੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਪੰਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਦਾਦ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਫ਼ਰਕਾ ਸੀ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਹੋਰ ਵਪੰਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਮ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆਗ੍  ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਵਮ.ਜੇ.ਸੀ.ਡਬਲੁ.ਇਊੁਸਟੇਸ ਸੀ.  
 

1941 ਦੀ ਿਰਦਿ ਸ਼ੁਿਾਰੀ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਆਬਾਨਦਅਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ 
ਲਾਿੌਰ ਸ਼ਨਿਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ (ਲਾਿੌਰ ਿਯੂਨ ਨਸਪੈਨਲਟੀ 
ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ  ੰੂ ਲੈ ਕੇ) 

ਤਦਾਦ ਨਿੱਸਾ (%) 

ਸ਼ਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 671,659 100.00 
ਮੁਸਵਲਮ 433,170 64.50 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ 188,222 28.00 
ਵਸਿੱ ਖ 34,021 5.00 
ਦ ਜੇ: ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਅਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਸੀ 14,245 2.50 
ਲਾਿੌਰ ਨਜ਼ਲਹਾ ਤਦਾਦ ਨਿੱਸਾ (%) 
ਸ਼ਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 1,695,375 100.00 
ਮੁਸਵਲਮ 1,027,772 61.00 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ 287,351 17.00 
ਵਸਿੱ ਖ 310,646 18.00 
ਦ ਜੇ: ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਅਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਸੀ 69,606 4.00 

 

2 ਿਾਰਚ 1947: ਫ਼ਤਨਿ ਦਾ ਨਦ  ਅਤੇ ਨਖ਼ਜ਼ਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ 
 

26 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤ੍ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  
ਬਾਕਾਇਦਗ੍ੀ ਤ੍ੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਹਲ ਗ੍ਏ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਕਰ ਹੋਰ 
ਖ਼ੌਫ਼ ਵਪਛਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹਫ਼ਵਤ੍ਆਂ ਤ੍ੇ ਵਧ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ 
ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ , ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ 
ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਕਈ ਹਫ਼ਵਤ੍ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣੇਗ੍ਾ ਵਕ ਨਹੀਂ; ਇਿੱਕ 'ਕਦ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਵਕ 'ਅਗ੍ਰ' ਦਾ. ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਜਦ ਵਕ 
ਕੁਿੱ ਝ ਘਿੱ ਟ ਪਿੱਕੇ ਸਨ, ਮਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਮਗ੍ਨ 
ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ ਦ, ਦਬਾਅ ਘਿੱਟ ਕਰਣ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਹਰ ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਲਾਹੌਰ ਅਸਥਰ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਵਸਆਸੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਜਾਰੀ ਰਵਹਆਂ. ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਤ੍ਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਘਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ 



ਬਦਵਲਆਂ ਸੀ. 2 ਮਾਰਚ ਐਤ੍ਵਾਰ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  'ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਵਦਨ' ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਮਣਾਇਆ. ਵਮਆਂ ਮਕਸ ਦ ਅਵਹਮਦ, ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱਮਹ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਆਵਰਫ਼ ਖੋਖਰ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਨੌਜਵਾਨ 
ਸਨ, ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਦਲ ਵਵਿੱ ਚ 
ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਬਾਰੇ, ਇਿੱਕ ਸ਼ੋਖ ਵਰਣਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 1945-46 ਦੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਧੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਟ ਡੇਂਟ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂਂੇ ਉਸ ਸ਼ੰਗ੍ਠਨ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਇਨਸਾਨ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਜ਼ਹਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. 1947 ਤ੍ੇ ਉਹ ਇਸਲਾਵਮਆ ਕਾਲਜ 
ਸਟ ਡੇਂਟ ਯ ਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ੍ ਸਵਚਵ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਸਈਦ ਅਵਹਮਦ 
ਸਈਦ ਵਕਰਮਾਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ, ਜੋ 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਸਟ ਡੇਂਟ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਠਨ ਸਵਚਵ 
ਸਨ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ. ਦੋਨਾ ਨੇ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਜਲਵਵਤ੍ ਜਨ ਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਪਰ, 
ਉਸ ਵਕਤ੍ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭਿੱਜਨਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਹੋਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਦੇ ਵਵਚ, ਕਦੀ ਵੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ ਸੁਟਿੱ ਣ ਦੀ, ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਕ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ. 

ਬਹਰ ਹਾਲ, ਲੋਕ ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਚੀ 
ਗ੍ੇਟ ਪਾਰਕ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਹ ਐਤ੍ਵਾਰ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ 
ਜਮਘਿੱਟ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹਫਵਤ੍ਆਂ ਦੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਅਵਾਮੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦੇ ਰ ਖ਼ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾ ਕਦਮ ਸੀ. ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਭੀੜ ਨ ੰ  
ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਚ, ਵਸਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਦੋ ਆਗ੍ , ਸਰਦਾਰ ਹਵਰ ਵਸੰਘ ਵਨਰਭੈ ਅਤ੍ੇ 
ਚੌਧਰੀ ਸੁਖ ਲਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਮਆਂ 
ਇਫ਼ਵਤ੍ਖਾਰੁਦੀਨ, ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍, ਬੇਗ੍ਮ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਸਥ 
ਵਜ਼ੀਰ, ਰਾਜਾ ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ. ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੇ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਜ ਨ 1948 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ ਨ 1947 ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਛਿੱਡ 
ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ, 4 ਮਾਰਚ).  ਵਕਤ੍ਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਦੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਕ ਲ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਵਦਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਅੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ 
ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਚਮਕਦਾਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ, 4 
ਮਾਰਚ).  

ਵਖ਼ਜ਼ਰ 2 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਜੇਨਕੀਨਸ ਨਾਲ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਸਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱ ਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਜੋ ਅਵਹਮਦੀਆ 
ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੋਈ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱ ਵਸਆ. ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਗੰ੍ਭੀਰਤ੍ਾ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ 



ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਆਗ੍  ਭੀਮ 
ਸੇਨ ਸਚਿੱ ਰ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਸ.ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਦੋਨੋ ਹੈਰਾਣ ਅਤ੍ੇ ਵਨਰਾਸ਼ ਹੋਏੇ. ਸਚਿੱ ਰ ਨੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ 'ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ੀ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਹ ਸ਼ਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 
ਦਾ ਵਰਤ੍ਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਹੀਂ'(Carter,2007a: 51). ਉਸੇ ਵਦਨ, ਰਾਤ੍ ਦੇ 10:15 ਵਜੇ 
ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਸਵਹਯੋਵਗ੍ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਵਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਜੇਸਟੀਸ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਦੇ ਵਬਆਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਵਟਆਂ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਵਸਰੇ ਤ੍ੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸ ਬੇ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ, ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਹੈ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ, 4 ਮਾਰਚ).  
 

3 ਿਾਰਚ 1947 : ਿਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਨਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਿਾਦਰੀ ਦਾ ਿੁਜ਼ਾਨਿਰਾ 
 

ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖ ਸ਼ੀ ਦੀ 
ਲਵਹਰ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਵਪਛਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਗ੍ਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਗ੍ 
ਅਲਾਪਣ ਲਗ੍ੇ, 'ਤ੍ਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਏ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ'. ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਪਾਰਟੀ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਦੋਜਵਹਦ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍, ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍ 
ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਵਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਾਸਲ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਰਵ-
ਸਿੱਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਸੈਮਬਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗ੍  ਚੁਣੇ ਗ੍ਏ. ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ ਨੁਰੁਿੱ ਲਹਾ, 
ਵਡਪਟੀ ਲੀਡਰ (ਉਪ ਆਗ੍ ) ਅਤ੍ੇ ਸੇਕਰੇਟਰੀ (ਸਵਚਵ), ਤ੍ਰਤ੍ੀਬਵਾਰ, ਚੁਣੇ ਗ੍ਏ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਮਮਦੋਤ੍ 
ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮਮਦੋਤ੍ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ, ਪੰਵਥਕ ਅਸੈਮਬਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਆਗ੍  ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ-ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਵਹਯੋਗ੍ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਬਲਤ੍ਾ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 'ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਰਾਜ਼ੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਵਕਅੇ 
(ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ, 5 ਮਾਰਚ). 

ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਮਦੋਤ੍ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਵਸਡਯੁਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤ੍ੇ ਇਸਾਈ ਸਦਿੱਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੀ. 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਜ਼ਰ ਰ, ਇਿੱਕ ਸਖ਼ਤ੍ 
ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗ੍ੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ 
ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਫੈਲ ਜਾਣਗ੍ੇ (Carter, 2007a: 57). 



ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ. ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ 
ਇਤ੍ਿੱ ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨ ੰ  ਵਫਰ ਪਿੱ ਕਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ 'ਵਕਸੀ ਵੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਜਾਂ ਵਵਭਾਗ੍ੀ ਪਰਧਾਣਗ੍ੀ 
ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦੇ ਪਿੱ ਕੇ ਇਰਾਦੇ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ, 
5 ਮਾਰਚ). ਵਸਿੱ ਖ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੀ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਾ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਬਗ੍ੈਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਕੋਈ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ 
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਵਚ, ਇਿੱਕ ਵਟਕਾਉ ਮਜਾਵਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ. 

ਬਾਹਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਨੇ ਇਮਾਰਤ੍ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਹਰ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਜਦ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਮਾਸਟਰ 
ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਬਾਹਰ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤ੍ੇ, ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਭੀੜ ਦੇ ਅਗ੍ਾੜੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾਨ, ਵਮਆਨ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਹਵਾ ਤ੍ੇ ਲਹਰਾਈ. ਵਕਰਪਾਨ ਲਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਾਵਕਅੇ ਨ ੰ  
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਉਸ ਵਦਨ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮਾਸਟਰ 
ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਦਨ ਠੀਕ ਠੀਕ ਵਕ ਵਕਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਕਰਣ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  
ਨਾਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣ ਦਾ, ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਪੈਗ਼ਾਮ ਸੀ. ਜਸਵਟਸ ਖੋਸਲਾ (1989:99) ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਮਾਸਟਰ 
ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, 'ਕਟ ਕੇ ਦੇਂਗ੍ੇ ਅਪਨੀ ਜਾਨ ਮਗ੍ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ'. 4 ਮਾਰਚ ਦੇ 
ਟਰੀਬਯ ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ: 

 

ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ੍ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੀਕ ਕੇ 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਅਤੇ੍ 'ਸਤ੍ ਸਰੀ ਅਕਾਲ' ਕਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ 
ਗ੍ਏ ਵਜਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ੍ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਐੰਮ.ਐਲ.ਏਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਅਤੇ੍ 
ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ, ਜਵਾਬੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਨੇ, 
ਜੋ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਲਟੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. ਭੀੜ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ੍ ਨਾਵਾਜਬ ਉਪਾਵਧਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਣਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ 
ਰਿੱ ਵਖਆ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖਾਰੁਦੀਨ ਅਤੇ੍ ਵਮਆਂ ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤੇ੍ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤੇ੍ 
ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ , ਅਤੇ੍ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਣ ਨ ੰ , ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਕਹਾ (ਦੀ 
ਵਟਰਬਯ ਨ, 4 ਮਾਰਚ).  
 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮੁਕਿੱ ਮਲ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਤ੍ੇ, ਵਕਸੇ ਦ ਜੇ ਪਲ ਨ ੰ  ਇਨੇ ਨਾਟਕੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਬਖਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੇੈੰਮਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ 
ਮੁਜ਼ਾਵਹਰੇ ਦਾ. ਮੁਸਵਲਮ, ਵਸਖ, ਵਹੰਦ , ਇਸਾਈ - ਜੋ ਉਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਇਹ ਗ੍ਵਾਹੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਜੁਿੱ ਧ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਚਣਗ੍ਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਵਜਸ ਨੇ ਉਸ ਵਵਹਸ਼ੀ ਜੰਗ੍ਲੀ ਜੋਸ਼ ਨ ੰ  ਬੇਕਾਬ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਨੇ ਕਾਬ  
ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਬਰੋਕਾ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮਿੱਂਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 



ਵਿੱਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਦਾ ਜਮਘਿੱਟ ਲਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ ਪਰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਤੰ੍ਗ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਤ੍ੌਰ ਵਸਿੱ ਖ, ਪਛਾਣ ਸਾਫ਼ ਸੀ.  

ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮੁਿੱ ਖ ਵਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ੍  ਦਾ 
ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ, ਇਸ ਦੇ ਸਂਕੜੌ ਸਫ਼ੇ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਲਖੇ ਗ੍ਏ 
ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਸਾਰਾ ਕਸ ਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਮਥੇ ਮਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਪਰ, ਉਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦੀ 
ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਅਵਹਮੀਅਤ੍, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ 
ਅਤ੍ੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਇਿੱਕ ਅਵਤ੍ਵਰਕਤ੍ ਅਵਧਆਇ, 'ਪੋਸਟਸਕਰੀਪਟ' ਤ੍ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ; ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਵੀ 
ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਵਾਹੀ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਜੋ ਵਜਰਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਅਦਾਲਤ੍ ਤ੍ੇ 
ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮਮਦੋਤ੍ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗ਼ਲਤ੍ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਅਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਵਤ੍ ਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਗ੍ਆ ਸੀ (1991: 446). 

ਦੀ ਵਟਰਬਯ ਨ ਨੇ, 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਸੈਮਬਲੀ 
ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਖਲਬਲੀ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ, ਇਿੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 'ਹਰ ਮੁਮਵਕਨ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਪਿੱ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਨੀ 
ਸੀ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਣਗ੍ੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ- ਜੋ ਵਕ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍-ਭ ਮੀ ਹੈ', (ਦੀ ਵਟਰਬਯ ਨ, 4 ਮਾਰਚ). 

ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਪ ਰਥਲਾ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ 
ਆਪਣੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਨਣ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋਏ. ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਹਾ: 

 

ਉ ਵਹੰਦ ਅੋਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖੌਂ, ਤੁ੍ਵਾਡਾ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਤੁ੍ਹਾਨ  ਉਢੀਕ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਜਾਪਾਵਨਆਂ ਅਤੇ੍ ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, 
ਆਪਣੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਰਹੋ. ਸਾਡੀ ਮਾਤ੍-ਭ ਮੀ ਲਹ  ਮੰਗ੍ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ 
ਵਪਆਸ ਦੀ ਵਤ੍ਰਪਤ੍ੀ ਲਹ  ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਮੁਗ੍ਹਵਲਸਤ੍ਾਨ ਮਸਲ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਕ ਚਲ 
ਦਵਾਂਗ੍ੇ...ਦੁਨੀਆ ਤੇ੍ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਪਸੰਖਅਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੋਹਈ 
ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥੋਂ ਹਕ ਮਤ੍ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ 
ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਕ ਮਤ੍ 
ਚਲਾਵਾਂਗ੍ੇ ਅਤੇ੍ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਵਾਂਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਵਬਗ੍ਲ ਵਜਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰੋ (The 
Partition of the Punjab,Vol. II, 1993: 138). 

 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ , ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਹਾ, 'ਅਿੱਜ ਦੇ ਵਦਨ, ਧਰਮ ਜੁਿੱ ਧ ਸ਼ੁਰ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਸੌ 
ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ, ਅਿੱਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਕਲੇ ਤ੍ੇ ਕੇਸਵਰਆ ਝੰਡੇ ਲਹਰਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਉਸੇ ਵਰਗ੍ਾ ਝੰਡਾ ਵਫਰ 
ਲਹਰਾਏਗ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਆਣਗ੍ੇ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਵਬਰਖਾ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਵਸਿੱ ਖ ਕਦੇ ਵੀ 
ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ' (Ibid: 351). ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਆਗ੍ , ਚੌਧਰੀ ਵਕਰਸ਼ਨ 
ਗ੍ੋਪਾਲ ਦਿੱ ਤ੍ ਨੇ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤ੍ਾ, 'ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ  ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮਮਦੋਤ੍ ਦੀ ਗ੍ੋਦ ਤ੍ੇ 



ਵਬਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਿੱਤ੍ ਕਰੇਗ੍ਾ? ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 
ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ਜਾਵੇ'(Ibid: 35).  

3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਕਪ ਰਥਲਾ ਹਾਉਸ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਆਗ੍  ਵੀ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ. ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਘਿੱ ਟ ਵਦਰੜਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਫ਼ਰਕ  ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ 
ਸਾਬਕਾ ਆਗ੍  ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਨ ੰ  'ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਹੜਤ੍ਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਆਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ 
ਅਤ੍ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਵਹਰਾ ਕੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਮੁਖ਼ਾਵਲਫ਼ ਵਦਨ ਮਣਾਉਨ' ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਟਾਇਮਸ, 5 ਮਾਰਚ). ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਕ 11 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਮੁਖ਼ਾਵਲਫ਼ ਵਦਨ 
ਮਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੁਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਦੇ ਹੋਏ, ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਨੇ 
ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਵਹਮਾਨ ਵਗ੍ਿੱਲ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਦੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  30 ਦਸੰਬਰ 
2004 ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਦਾਅਵੇਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਅਵਹਮਦ 
ਸਲੀਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  29 ਸਤੰ੍ਬਰ 2005 ਅਤ੍ੇ ਦੁਬਾਰਾ 15 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਵਗ੍ਿੱ ਲ 1947 ਤ੍ੇ, 
ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆਂ ਘਿੱ ਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਗ੍ਵਾਹ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਏ 
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਵਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਵਲਕ, ਕਈ 
ਅਵਧਆਇਆਂ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਵਗ੍ਿੱ ਲ ਖ ਦ, ਜ ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 
 

ਿਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਨਿਿਾ  ਨਗੱਲ 
 

‘3 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ , ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਵਟਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ 
ਵਕਰਪਾਨ ਲਹਰਾਈ, ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ; ਉਸੇ ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਆਮ ਸਭਾ ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਉ ਤ੍ਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਕਵਢਆ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੜ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, 
ਭੜਕਾਉ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਜਦ ਉਹ ਬਾਂਸਾਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਵੇਚ ਰਵਹਆਂ ਸੀ. ਇਣ ਗ੍ੈਰ-ਪੁਖ਼ਤ੍ਾ 
ਹਵਥਆਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁਮਹਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਾਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਰ ਖ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ-ਵਡਪੋ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਨਵਾਬ ਬਿੱ ਟ ਅਤ੍ ੇਕੁਿੱ ਝ 



ਮਜ਼ਦ ਰ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਵਰਆਂ ਉਤ੍ਾਰਣ ਤ੍ੇ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਸਨ. ਦੰਗ੍ਾਇਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਬਿੱ ਟ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮਜ਼ਦੁਰ ਅਤ੍ੇ ਬੈਲਗ੍ਿੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਬਲਵਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਵਫਰ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪਕੌੜੇਵਾਲੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਬਲਦੇ ਤ੍ੇਲ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੁਿੱ ਟ ਕੇ, ਬਚ ਵਨਕਲਣ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ. ਮੈਨ ੰ  
ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਾਵਕਅੇ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਰੰਗ੍ ਮਹਲ ਵਮਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਤ੍ੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ 
ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਪੜਹਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲਾ ਮਿੱਛੀ-ਹਿੱਟਾ 
ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਝਪਟ ਕੇ, ਉਸ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਕ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਰ ਢਇ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਦਲ ਦੀ ਅਿੱ ਖ ਵਵਿੱ ਚ, ਸੜਕ ਉਪਰ ਉਲਵਟਆ 
ਪਇਆਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ. ਤ੍ੀਜਾ ਕਤ੍ਲ ਚੌੜਾ ਖ ਹ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਇਿੱਕ ਮੌਸੀਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਾਮਾ 
ਵਜਾਨੇਵਾਲਾ (ਵਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਤ੍ੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੈਂਡ) ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, 3 ਮਾਰਚ 
ਨ ੰ  ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ. ਪ ਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਹੁਣ ਅਸ਼ਾਂਤ੍ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ , ਨਵਾਬ ਬਿੱ ਟ ਅਤ੍ੇ ਮੌਵਸਕਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਯੋ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਵਾਰਡ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਾਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ 
ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ.' 

‘ਮੇਰਾ ਵਪਉ, ਵਬਿੱ ਲਾ ਜਿੱ ਟ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਕਈ 
ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਬੇਹਦ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ੍ ਵਹੰਦ  ਵੀ ਸਨ. ਬਹਰ ਹਾਲ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਗ੍ੜਬੜ ਦੀ 
ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨ ੰ ਂੁ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨੇ ਵਕਸੇ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਚੀਕ 
ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਵਬਿੱ ਲੇ ਪਹਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਤ੍ੈਨ  ਦੁਖ ਨਾਲ ਦਸਦਾਂ ਹਾਂ ਵਕ ਤ੍ੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਹੈ". ਮੇਰੇ ਵਪਉ ਨੇ ਉਲਟਾ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ "ਅਗ੍ਰ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਹੰਦ  ਮਾਂ ਹੋਰ ਵਪਉ 
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵਜੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗ੍ਾ." ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅਤ੍ੇ ਮਾਮੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤ੍ੇ ਆ ਪਹੰੁਚੇ ਸਨ. 

'ਵਹੰਦ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੇਟ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਲਈ 
ਇਿੱਕ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮਵਹਸੁਸ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅੰਦਰ 
ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਮੋਚੀ ਗ੍ੇਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਜਦੀਕੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਉ.ਸੀ., ਵਦਲਦਾਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ 
ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਵਦਲਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਇਿੱਕ ਭਲਾ ਅਤ੍ੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ਕਲੀਫ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਸੀ. ਵਾਵਲਦ ਪਤ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਵਦਲਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਪੁਵਲਸ ਪਹਰੀ ਮੁਹਿੱਇਆ 
ਕਰਾ ਸਕੇਗ੍ਾ, ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਉਹ ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ੍ਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਤ੍ਲ ਸਮੇਤ੍, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਪਰ ਹੁਣ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਵਾਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ 
ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਵਦਲਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੁ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਇਫਲ 



ਪੁਵਲਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਡੇਰੇ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਏ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਮੋਚੀ ਗ੍ੇਟ 
ਦੇ ਤ੍ਗ੍ੜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਕ ਤ੍ੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ: ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜਾਣਗ੍ੇ? ਕੋਈ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 

'ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਹੋਰੇ ਚਾਚੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬੁਰੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਰ ਤ੍ੇ 
ਦਸਤ੍ਾਰਾਂ ਬਨਹ  ਲੀਤ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਡੰਡੇ ਹੋਰ ਦ ਜੇ ਹਵਥਆਰ ਰਿੱ ਖ ਲੀਤ੍ੇ. ਉਸੇ ਵਕਤ੍, ਦੋ ਵਹੰਦ , ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ 
ਦੇ ਵਜਗ੍ਰੀ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਹੰਸਰਾਜ, ਵਸਗ੍ਰੇਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਅਤ੍ੇ ਲਾਲਾ ਚੁਿੱ ਨੀ ਲਾਲ, ਇਿੱਕ ਅਚਾਰਫ਼ਰੋਸ਼, 
ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਥ ਜੋੜੇ ਵਕ ਉਹ ਇਹ ਵਿੱ ਡੀ ਗ੍ਲਤ੍ੀ ਨਾ ਕਰਣ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ 
ਸੁਿੱ ਟਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਕਰਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ੁਹਾਨੁ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਣ ਦੋ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਜੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਕਾਕਾ, ਤ੍ੁਸੀ ਠੀਕ-
ਠਾਕ ਹੋ?" ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਹਾਂ, ਚਾਚਾਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਵਲਦ ਵਕਥੇ ਨੇ?" ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ 
ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਨੇ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗ੍ੇ, 
ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵਦਲਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਪਹੰੁਚੇ. ਉੁਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਤ੍ੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ 
ਚਲਾਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 
ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਵਜ਼ੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲੀਤ੍ਾ. 

'3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ੍, 4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਦਨ ਅਤ੍ੇ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤ੍ਕ, ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਰਹੇ. 3 ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ ਰਾਤ੍ ਦਾ ਕਰਵਫਊੁ ਲਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ 5 ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ, ਇਸ ਨ ੰ  ਵਦਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਲਗ੍ਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਹੰਦ  ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ 
ਕਟਰਾ ਸੁਵਸਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਦੀ, ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ; ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  
ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. 
ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਇਿੱਕ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਿੱ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ . ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਵਾਵਲਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਣਗ੍ੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ ਕੋਲ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਨਜਦੀਕੀ ਮਕਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਦਾਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਕੇ ਵਮਿੱਨਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, "ਵਬਿੱ ਲੇ ਨ ੰ  ਵਕਹੋ ਵਕ ਘਰ ਖਾਲੀ 
ਕਰ ਕੇ, ਤ੍ੁਹਾਨ  ਸਭ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ." ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾਦਾ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਨ ਲੇਂਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਉਹ ਮਿੱਨ ਗ੍ਏ. ਅਸਰ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਜਦੀਕ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਰਵਹਣ ਲਈ, ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਉਣ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਵਹਣ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਉਮੀਦ 
ਸੀ ਵਕ ਇਕ-ਦੋ ਵਦਨ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ. ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ 
ਬਾਅਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਸੀ!’ 



ਮੈਂ ਵਗ੍ਿੱ ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 4 ਮਾਰਚ ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਝਗ੍ੜੇ ਹੋਏ. ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ  ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਾਵਕਅੇ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ. ਵਗ੍ਿੱਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਦੇ ਉਤ੍ੇਜਕ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਝਗ੍ੜੇ ਹੋਏ, ਮਗ੍ਰ 3 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਮਾ, ਜੋ 
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਸਭਾ ਤ੍ੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ 
ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਵਗ੍ਿੱ ਲ ਨ ੰ  ਸ਼ਿੱਕ ਸੀ ਵਕ ਲੋਹਾਰੀ ਗ੍ੇਟ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਔਵਫ਼ਸਰ, ਪੰਵਡਤ੍ ਦੇਵੀ ਦਾਸ, ਨੇ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ 
ਕਰ ਕੇ ਉਣ ਕਤ੍ਲਾਂ ਦੀ ਇਤ੍ਲਾਹ, ਉੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੀ. ਇਹ ਅਸ ਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ (ਅੰਕੜਾ) ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ੍, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਖਆ ਯਾਦ ਰਿੱਖੀ ਸੀ, 
ਉਹ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲਗ੍ਦੀ ਸੀ. 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ, 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 
ਜਤ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕਰਵਫਊ  4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਨਾ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ. ਮੈਨ ੰ  ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ 
ਵਨਰਵਵਵਾਦ ਸਬ ਤ੍ ਵਮਵਲਆ ਵਕ ਵਗ੍ਿੱਲ ਜੋ ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 4 ਮਾਰਚ ਨੋ ਹੋਇਆ. 4 
ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮਮਦੋਤ੍ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਖ਼ਾਨ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  6:05 ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ , ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਮਲੇ. ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋਹਾਰੀ ਗ੍ੇਟ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱਕ ਸਿੱ ਚਾਈ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ ਹੈ. ਪੁਵਲਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗ੍ਈ ਹੈ, 
ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਕੋਤ੍ਵਾਲੀ ਤ੍ਿੱਕ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍, ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤ੍ੋਂ ਸਵੇਰ 7 
ਵਜੇ ਤ੍ਕ, ਕਰਵਫਊ  ਲਾਗ੍  ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ (Carter, 2007a: 232–3). 
 
ਇਹ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਵਗ੍ਿੱ ਲ ਤ੍ਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਾਵਕਅੇ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਧੀ ਸ਼ਤ੍ਾਬਦੀ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਇਿੱਕ 
ਵਵਆਵਖਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ 3 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਦਸ ਕੇ, ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉੱਪਰ, ਦੰਗ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨ ੰ  
ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬਹਰ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਵਤੰ੍ਨ ਮਾਕ ਲ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਨੇ. ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤ੍ਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਸਮੁਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਗ੍ਿੱ ਲ ਦਾ ਤ੍ਜ਼ਾਕਰਾਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸ਼ੀਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਈ ਦਫ਼ੇ ਅਲਗ੍ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਵਮਲ ਕੇ ਪੜਤ੍ਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੰਜ਼ ਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

4 ਿਾਰਚ  ੰੂ ਨਫ਼ਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਨਝੜ ਜਾਂਦੇ  ੇ 
 



4 ਮਾਰਚ 1947 ਦੀ ਸਵੇਰ, ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਸ਼ਿੱਕ ਦੇ, ਜੋ ਮਾਯੁਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ 
ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੋਂ ਉਬਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਖੁਲਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ. 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕ, ਗ੍ੋਲ ਬਾਘ ਤ੍ੇ, ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਗ੍ਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਵਮਲਣਗ੍ੇ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 
ਲੌਰਡ ਪੇਵਥਕ-ਲਾਉਰੇਂਸ, ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਫੌਰ ਇੰਡੀਆ ਐਡਂ ਬਰਮਾ, ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੀ ਅਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ, ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ : 

 

ਕਲ, 3 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਹੁਤ੍ ਖ ਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ, 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  (ਇਕ) ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸਭਾ ਦਾ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 

ਅਿੱਜ 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਹੋਇਆ. ਸਵੇਰੇ, ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਦਾ ਜਲ ਸ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਸਨ, ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਵਭੜੇ ਅਤੇ੍ ਬਾਅਦ ਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ, ਸੰਪਤ੍ੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ 30 ਪੁਵਲਸਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ 
ਗ੍ਈ ਹੈ. ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਈ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤੰ੍ਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਹੈ. 

ਇਸ ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਵਛੜ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਅਵਾਮ ਦੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ੍ 59 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤੇ੍ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ 20 ਗੰ੍ਭੀਰ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੇ. ਪੁਵਲਸ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ ਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵਤ੍ਆਰ 
ਖੜਹੀ ਹੈ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਚੁਕੇ ਨੇ. ਮਮਦੋਤ੍ 
ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਹੁਣ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਡਯੁਲ਼ਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ੍ 
ਇੰਵਡਅਨ ਇਸਾਈ ਸਦਿੱਸਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਹਾਲਾਤ੍ ਗੰ੍ਭੀਰ ਨੇ ਅਤੇ੍ 
ਬਗੈ੍ਰ ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਦੇ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ੍ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣਾ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਹੈ 
ਵਕ, ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਿੱਕੇ 
ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟਰੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਵਦਵਾਉਣਾ ਪਏਗ੍ਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ੍ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਦੀ 
ਵਮਹਮਾਨ ਰਵੇਗ੍ੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇਣਾ, ਵਬਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਾਰਾ 
93 ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਸਿੱਲੀਬਕਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗ੍ਰ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਇਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਣ 
(Carter, 2007a: 55). 

 

ਵਵਮਲ ਇਸਿੱਰ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਛਾਤ੍ਰਾ ਸਨ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਦ ਜੀ 
ਵਹੰਦ  ਕੁੜੀਆਂ, ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਕੇ ਸਕ ਲ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਨਕਲੀਆਂ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਵਕਉਂਵਕ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਵਸੰਘ ਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਂਦੇ 
ਵਕਤ੍ ਝੜਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫਸ ਗ੍ਏ ਮਗ੍ਰ ਆਪਣੇ ਵਕਲਾ ਗ੍ੁਜਿੱ ਰ ਵਸੰਘ ਸਵਥਤ੍ ਘਰ ਤ੍ੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਵਾਪਸ 
ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਅਮਰਨਾਥ ਸਹਗ੍ਲ ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਜਦ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਈ. 



ਦ ਜੇ ਵਦਨ, ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਤ੍ 8 
ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤ੍ਕ, ਕਰਵਫਊ  ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਲ ਸ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜ ਜਾਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. 4 ਅਤ੍ੇ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਮਨ ਕਾਇਮ 
ਸੀ.  ਮਗ੍ਰ 5 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਵਫਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਵਛੜ ਗ੍ਏ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਉਪਦਰਵਵਆਂ ਨੇ 
ਕਮੋਕੇ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਸਗ੍ਨਲ ਕੇਬੀਨ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਉਸੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 6 ਅਤ੍ੇ 7 ਤ੍ਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਕਲੇਸ਼ 
ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੋਲੀ ਅਤ੍ੇ ਹੋਲਾ ਮੋਹਲਾ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਜਰੇਹਾਨਾ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ 
ਰਹੀ ਸੀ. 

5 ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਯ ਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਵਦਨ - ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੀ 
ਥੋਪੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਮਵਹਸੁਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕਿੱਦਮ ਪਵਹਲਾ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ - ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਸਿੱਤ੍ ਵਾਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤ੍ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਵਰਆਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਦਰਜਨ ਵਾਰ 
ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਕੀਤ੍ਾ. ਰਤ੍ਨ ਚੰਦ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਂਾਸਟਲ ਦੇ 
ਕਮਰੇ ਤ੍ੇ ਖੜਹਾ ਹੀ, ਗ੍ੋਲੀ ਲਗ੍ ਕੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਗ੍ੋਲ ਬਾਘ ਇਲਾਕੇ ਤ੍,ੇ ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ, ਗ੍ੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ. ਤ੍ਕਰੀਬਨ 60 
ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 27 ਮੇਯੋ ਅਤ੍ੇ ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ. ਚੌਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 
ਲਾਗ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਵਰਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ; ਇਿੱਕ ਲੜਾਈ ਵਛੜ ਗ੍ਈ 
ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਠੀ, ਕੁਲਹਾੜੀ, ਛੁਰੇ ਅਤ੍ੇ ਪਥਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਹੋਇਆ. 60 ਤ੍ੋਂ 70 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 
ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ 6 ਮਰ ਗ੍ਏ. ਦੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਮਰਣ ਦੀ ਵੀ 
ਖ਼ਬਰ ਆਈ. ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰਕ  ਹਾਲਾਤ੍ ਥੋੜੇ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੋਏ, ਜਦ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਮ.ਇਊੁਸਟੇਸ ਨੇ 8 ਤ੍ੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤ੍ਕ, ਅਗ੍ਲੇ ਦਿੱ ਸ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਮ.ਇਊੁਸਟੇਸ ਨੇ 
ਦੀ ਵਟਰਬਯ ਨ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  
ਬੁਲਾ ਘਵਲਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਤ੍ਆਰ ਖੜਹੇ ਰਹੇ. 

ਖੋਸਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਅਲਗ੍ ਵਕਿੱ ਸਾ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਸਵੇਰੇ ਦਿੱ ਸ ਵਜੇ, 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੋਲ ਬਾਘ ਤ੍ਕ, ਇਿੱਕ ਜਲ ਸ ਤ੍ੇ 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ੍ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨ ੰ  
ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ੍ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 
ਚੌਰਾਹੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹੜਤ੍ਾਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੰ ਵਸਪਲ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਬੁਲਾ ਲੀਤ੍ੀ, 
ਵਜਸ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਹੋਰ ਜਲ ਸ, ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਨਾਲ ਵਭੜ ਵਗ੍ਆ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਚਾਕ  ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕ ਉਠੇ. ਅੰਦਰ ਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸੁਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤ੍ੇ ਰੰਗ੍ 



ਮਹਲ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਸ਼ਾਮ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੇਯੋ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਨੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਘਾਇਲ ਹੋਣ ਦੇ 37 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ (Khosla, 1989: 101). 
 

5 ਿਾਰਚ  ੰੂ ਗਵਰ ਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸ  ਕਾਇਿ 
 

ਵੇਵੇਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ, ਅਪਾਤ੍ਕਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਢਵਹ-ਢੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀ. ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਮੰਜ਼ ਰੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਵਵਵਾਦਤ੍ ਰਹੀ ਹੈ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਾਉਣ ਤ੍ੇ 
ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੰੁ ਸਥਾਈ ਮਜਾਵਰਟੀ ਹਾਸਲ ਸੀ. ਮਮਦੋਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ 5 ਨ ੰ  ਤ੍ੇਜ਼ ਵਚਿੱ ਠੀ-ਚਪਿੱਠੀ ਹੋਈ, ਮਮਦੋਤ੍ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  80 ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ, 4 ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦਾ, 1 ਯ ਰੋਪਵਅਨ ਅਤ੍ੇ 
2 ਇੰਡੀਅਨ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਲੇਜੀਸਲੇਚਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤ੍ਕ, ਸਮਰਥਨ 100 ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ 
ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਸਵਥਰ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਦਖਾਉੁਣੀ ਪਵੇਗ੍ੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ 
ਮਮਦੋਤ੍ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਲਖ ਕੇ ਦੇਣ; ਜੋ ਮਮਦੋਤ੍ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਵਲਵਖਤ੍ ਇਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਕ ਉਹ ਮਮਦੋਤ੍ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਹਾਉਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, 
ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨੇ (Carter, 2007a: 57). ਮੰਮਦੋਤ੍ ਵਜ਼ਿੱ ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨੰੁ 90 ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 100 ਤ੍ਿੱ ਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  
ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: 
 

ਮੇਰਾ ਵਨਿੱਜੀ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ 
ਮਸਲੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁ੍ਹਾਣ  ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵਕ, ਜੋ ਵਕਤ੍ ਹੁਣ ਤੁ੍ਹਾਨੁ ਵਮਵਲਆ ਹੈ, 
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ ਸੀ ਦ ਜੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੁ੍ਹਾਨੁ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਤੁ੍ਸੀ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਮੌਜ ਦਾ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ੍ ਇਸ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗ੍ਾ. ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁ੍ਹਾਡੇ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਬਆਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ੍ 
ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣਗ੍ੇ (Carter, 2007a: 238). 

 

ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਮਆਂ 
ਇਫ਼ਵਤ੍ਖਾਰੁਦੀਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ, ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਚਿੱ ਰ ਅਤ੍ੇ ਸ.ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ, 
ਜੋ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ੍ੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰੇ, ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਣ ਲਈ ਵਮਲੇ. ਉੁਹ ਮਿੱਨ ਗ੍ਏ. 
ਉੁਹ ਸਾਰੇ 6 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਾਈ ਆਗ੍  ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦੁਰ 



ਐਸ.ਪੀ.ਵਸੰਘਾ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ. ਦ ਜੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ. 
ਸੀ.ਈ.ਵਗ੍ਬਿੱਨ (ਐਗਂ੍ਲੋ-ਯੁਰੋਪੀਅਨ ਐਮ ਐਲ ਏ) ਨ ੰ  ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦ ਤ੍ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਗੰ੍ਭੀਰ ਦੰਗ੍ੇ 
ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਮਾ.ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਲਾਹੌਰ 
ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਮਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲ਼ੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਹੋਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਮੁਖੀ ਨਹੀਂ 
ਘਿੱ ਟੀ. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ  ਟੇਲੇਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਉਣ 
ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਸੀ. ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਛਟ-ਪੁਿੱ ਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਇਆਂ. 6 ਤ੍ਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਏਵਰਆ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ 
ਦੋ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਬਟਾਵਲਅਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਦੁਪਵਹਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਵਵਵਸਥਾ ਨ ੰ  
ਬਹਾਲ ਅਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ਾਇਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਹਿੱਥਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਉਸ ਨੇ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਿੱ ਸ 
ਗ੍ਏ. ਕਰਵਫਊ  ਨ ੰ  ਵਖਿੱ ਚ ਕੇ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਲਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਦਰਜ ਕੀਤ੍ੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਵਲਸ ਨੇ, ਲੀਗ੍ ਦੇ 34 ਵਦਨ ਵਾਲੀ ਵਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਵੀ ਗ੍ੋਲੀ 
ਨਹੀਂ ਦਾਗ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਨ ੰ  ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਹੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਮਾਵਰਆਂ ਗ੍ਈ, 
ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕਈ ਘਾਇਲ ਅਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. 

ਬਹਰ ਹਾਲ, 5 ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੁਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ 
ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ. ਵਕਨਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਸੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤ੍ੇ ਰੰਗ੍ ਮਹਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਟਣਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰ  
ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਿੱਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੁਵਲਸ 
ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ੍ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਵਤ੍ਆਂ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਨੌਜਵਾਨ ਵਜਸ ਨੇ, ਉਸ 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
(Khosla, 1989: 102). ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤ੍ਣਾਅ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਕਰ ਵਧ ਵਗ੍ਆ. ਸਕ ਲ ਬੰਦ ਕੀਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ , ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਖਣ ਲਗ੍ੇ. 11 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਵਵਰੋਧ ਵਦਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਮਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ-ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਵਕਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਜਲ ਸ 
ਉੱਪਰ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ. ਝਗ੍ੜੇ ਅਤ੍ੇ ਖੁਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਅਮਨ 
ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ. ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨ ੰ  ਨਾ 
ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦੁਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਅਸੀਂ, ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ੍ ਕੁਚਾ ਮੇਲਾਰਾਮ ਭਿੱਟੀ ਗ੍ੇਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਵਹਣ ਬਾਲੇ, 
ਵਪਛਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੇ ਅਸਤ੍ੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, 4 ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਸਆਸੀ 
ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਬਦਤ੍ਰ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ, ਖੁਨ-ਖਰਾਬਾ ਅਤੇ੍ ਸਾੜਫ ਕ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁ੍ਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਸਾਨ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ 
ਰਿੱ ਵਖਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਹਾਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਵਦਿੱਤ੍ੀਆਂ ਵਜਸ ਦੀ ਸਾਨ  ਲੋੜ ਸੀ. 
ਸਾਨ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਵਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਇਨਾਇਤ੍ ਦਾ ਸਬ ਤ੍ ਦੇਣਗ੍ੇ. 



ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਜਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹਨ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਸੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇਣ. ਇਹ ਵਵਵਹਾਰ ਅਤੇ੍ ਵਰਤ੍ਾਅ ਸਮਪਰਦਾਇ ਦਾ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਭਲਾ 
ਕਰੇਗ੍ਾ, ਬਲਵਕ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਤ੍ਹਾਦ ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ੍ ਸਾਡੇ ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਹੋਏਗ੍ੀ. 

(ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍) ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਬਨਾਰਸੀ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਰਤ੍ਨ ਆਨੰਦ, ਵਵਸ਼ਵਾ ਸ ਰੀ, ਮਦਨ ਗ੍ੋਪਾਲ, ਝੰਡ  
ਰਾਮ, ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਚਿੱ ਢਾ, ਰਾਮ ਲੁਬਾਯਾ ਸੁਰੀ, ਮ ਲ ਚੰਦ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ, 8 ਮਾਰਚ) 

 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਬਾਰੇ, ਵਫ਼ਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਖਣਗ੍ੇ. 8 
ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਰਕੀਂਗ੍ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਮੰਗ੍ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਦੇਣ ਦੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ-ਜੁਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਨਾਲ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇਸ ਨੰੁ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਚਾਲ ਅਤ੍ੇ ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਮੰਵਨਆ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਵਹਬਰਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਬ ਤ੍ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਮੰਗ੍ ਬਾਰੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਤ੍ਾਵਹਦ ਵਬਆਨ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਲ ਉਹ 'ਵਕਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਵੀ, ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ 
ਰਿੱਖਦੇ ਨੇ', ਅਤ੍ੇ ਉਹ 'ਵਕਸੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤ੍ੇ ਸ ਰਤ੍ ਵਾਲੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਨੇ' (Carter 
2007a: 71). 14 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ , ਨਵਹਰੁ ਅਤ੍ੇ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਤ੍ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦਾ 
ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤ੍ੇ ਵਧਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਬਾਰੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਚੰਤ੍ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ. 
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ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ ਜਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ 
ਵਿੱ ਡਾ ਵਪਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੀ. 100 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਵਸ਼ੰਦੇ ਸਨ. ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ 
ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ 
ਅਸਥਾਨ, ਹਵਰਮੰਦਰ ਸਾਵਹਬ ਇਥੇ ਸਵਥਤ੍ ਹੈ. 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਦਾਦ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੀ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੇਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤ੍ੇ, ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ 
ਲਾਗ੍ , ਵਰਗ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਦਾਇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਨ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਵਥਕ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ 
ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਹੋਰ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਟ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਸੀ, 
ਜਦ ਵਕ ਪ ਰੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱ ਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ (ਅਲਪਸੰਖਅਕ) ਸਨ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ 
ਦਾ ਇਕਿੱਲਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ (ਬਹੁਸ਼ੰਖਅਕਤ੍ਾ) ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ 
ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ ਦ ਰੀ 30 ਮੀਲ ਜਾਂ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 48 ਮੀਲ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ, ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੇਜ ਸੜਕ ਹੋਰ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ 
ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ ਪਰਮੁਖ ਜੇ.ਡੀ.ਫਰੇਜਰ ਸਨ. 
 

1941 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਆਬਾਵਦਅਤ੍ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ 
ਅੱਨਿਰਤਸਰ ਸ਼ਨਿਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ (ਿਯੂਨ ਨਸਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ 
ਛਾਉਣੀ  ੰੂ ਲੈ ਕੇ) 

ਤਦਾਦ ਨਿੱਸਾ(%) 

ਸ਼ਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 390,930 100.00 
ਮੁਸਵਲਮ 183,850 47.00 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ 144,010 36.80 
ਵਸਿੱ ਖ 58,769 15.00 
ਦ ਜੇ: ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਅਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਸੀ 4,319 1.10 
ਅੱਨਿਰਤਸਰ ਨਜ਼ਲਹਾ ਤਦਾਦ ਨਿੱਸਾ(%) 
ਸ਼ਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 1,413,876 100.00 
ਮੁਸਵਲਮ 657,695 46.50 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ 216,778 15.30 



ਵਸਿੱ ਖ 510,845 36.10 
ਦ ਜੇ: ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਅਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਸੀ 28,540 2.00 

 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੇ 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਤ੍ਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ਜੇ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ 
ਨਾਟਕੀ ਦ ਜੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਕਰਪਾਨ 
ਲਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਦਨ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਥੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਦਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰ 
ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ. ਵਸਿੱ ਖ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਭੜਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਈ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਮੁਜਾਵਹਰਾ, ਵੇਖ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਵਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਅਤ੍ੇ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਉਥਾਲੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਵਸਰਫ਼, ਇਿੱਕ ਭੜਕਾਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਦੋਵੇ ਸਮ ਹ ਆਪਸ ਤ੍ੇ ਵਭੜ 
ਜਾਂਦੇ. ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਆਇਆ ਜਦ ਕੁਿੱ ਝ ਅਕਾਲੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਚੌਕਾਂ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਤ੍ੇ 
ਨਗ੍ਾਰਾ ਵਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਘੁਮਦੇ ਰਹੇ. ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ (1991:95), ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, 1947 
ਦੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਉਪਰ ਵਲਖੀ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਅਵਧਆਇ ਤ੍ੇ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ, ਵਲਖਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ: 
 

ਜੋ ਮਾਂਗ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਉਸ ਕੋ ਦੇਂਗ੍ੇ ਕਬਵਰਸਤ੍ਾਨ 
ਨਹੀਂ ਬਨੇਗ੍ਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਬਨ ਕੇ ਰਹੇਗ੍ਾ ਵਸਿੱ ਵਖਸਤ੍ਾਨ 

 
ਜਦ ਉਹ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ, ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗ੍ੋਲ ਹਿੱਟੀ ਪਹੰੁਚੇ, ਉਹ ਵਫਰ ਨਗ੍ਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਲਗ੍ੇ 
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ 
ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤ੍ੇ ਮਾਵਹਰ ਸਨ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਵੰਡਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਜਵਾਬੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਵਰਆਂ: 
 

ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗ੍ਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਲੇ ਕੇ ਰਹੇਂਗ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ (Ibid: 96) 

 

ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਗ੍ੋਲ ਹਿੱਟੀ ਦੇ ਚੌਕ ਤ੍ੇ, ਇਨ ਦੋ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਈ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਝਗ੍ੜੇਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ 
ਝਗ੍ੜਾ ਹੋਇਆ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ, ਇਿੱਟਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤ੍ਲਾਂ ਸੁਿੱ ਵਟਆਂ, ਜਦ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 
ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ. ਪੁਵਲਸ ਪਹੰੁਚੀ ਅਤ੍ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ 
ਗ੍ਈ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਤ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਫਾਊਨਟੇਨ ਇਸਕਵਾਇਰ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਦਰਬਾਰ 



ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਲਾਗ੍ , ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਥ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਜਦ ਵਕ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹਲੀ ਠਡੀ ਨਈ ਂ
ਪਈ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਹਗ੍ੀਰ ਦਾ ਵਹੰਦ  ਜਨ ਨੀਆਂ ਨੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨ ੰ  ਸੁਣ ਕੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਬੇਹਦ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮੇਹਰਾਜ ਦੀਨ ਉਰਫ ਭੋਲਾ, ਅਨਵਰ ਵਮੰਟੋ, ਮੁਸ 
ਪਵਹਲਵਾਨ, ਨਸੀਰ ਖ਼ਾਨ, ਬਸ਼ੀਰ ਪਹਾਵੜਆ, ਮੌਲਵੀ ਹਸਨ, ਰਫ਼ੀਕ ਗ੍ੋਟੇਵਾਲਾ, ਜਾਵਾ, ਗ੍ੋਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਾਮੀ 
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਨਕਲੇ. ਇਿੱ ਕ ਖੁਿੱਲਹੇ-ਆਮ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਰੋੜੇ, ਇਿੱਟਾਂ, ਚਾਕ ਆਂ, ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤ੍ਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਨਿੱ ਸ 
ਗ੍ਏ. ਮੁਸਵਲਮ ਦਬੰਗ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਾਵਥਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ 
ਰਹੇ ਸੀ; ਤ੍ਦ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹਮਰੁਤ੍ਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਫ਼ਸਾਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹ-ਧਰਵਮਆਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਖ ਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਾਂ ਰੇੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਜਨਾਥ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੇ 
ਨਜਦੀਕ, ਇਿੱਕ ਪਾਨੀ ਦੇ ਧਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ (Ibid:97). 
 

ਿਿਾ  ਨਸੰਘ ਗੇਟ ਅਤੇ ਚੌਕ ਫ਼ਰੀਦ ਤੇ ਿੁਕਾਬਲਾ 
 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਹੁਣ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਲਈ 
ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ. ਫ ਲਾ ਵਸੰਘ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਛੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਵਸੰਘ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਉਪਰ 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਕਟਰਾ ਮਹਾਨ ਵਸੰਘ, ਕ ਚਾ ਦਬਗ੍ਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਛੀਲ ਮੰਡੀ ਦ ੇ
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮੁਤ੍ਾਹਦ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਪਛੇ ਹਟਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤ੍ੇ 
ਹਲਾਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 
ਚੌਕ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਤ੍ੋਂ ਮਸ਼ਹ ਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍  ਉਧਮ ਵਸੰਘ 
ਨਗ੍ੋਕੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਦਨਾਮ ਵਹੰਦ  ਗ੍ੁੰ ਡਾ ਵਬਜਲੀ ਪਵਹਲਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਦਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਾਂ ਬਰਛੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਹਵਥਆਰਾਂ ਸਮੇਤ੍, ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ ਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆਂ. ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਚੌਕ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤ੍ੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ 
ਵਕਤ੍, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਕਟਰਾ ਜੈਮਲ ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ 
ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਕਈ ਵਮਵਲਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ (Iftikhar, 1991:100–107). ਇਅਨ ਟੈਲਬਿੱਟ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਵਕਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. 
ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਲੇਖਕ, ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਮਦ ਸੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਲਬਿੱਟ ਨੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 6 
ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਜਲ ਵਰਹਾ ਸੀ (2004:83–4). 
 

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ 
 

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਵਾਵਕਆਵਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਕਾਲ-ਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕਮੇਟੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਦਾ 



ਮਕਸਦ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 
ਮਨਸ ਬੇ ਦਾ ਸ ਚਕ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਹਵਥਆਰ ਅਤ੍ੇ ਪੇਟਰੋਲ 
ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਹੋਰ ਦ ਜੇ ਹਕ ਮਤ੍ੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਪਸਤ੍ ਕਰ ਦੇਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਹੋ 
ਜਾਉਂਦਾ, ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਜ਼ਬਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਮਨਸ ਬੇ, ਦਾ ਵਵਰੋਧ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ (ਵਹੰਸਾ) ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਵਰਪੋਰਟ ਜੋਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਤੰ੍ਨ ਜਾਂ ਚਾਰ 
ਵਸਿੱਖ, ਵਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱ ਲੋਂ , ਇਿੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੁਮ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾਇਮੀ ਕਰਣ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਚੌਕ ਮੋਨੀ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ, ਭਾਈ 
ਮੰਗ੍ਲ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ (1991: 144–6). ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਤ੍ਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪ ਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤ੍ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. 

4 ਵਜੇ (ਸ਼ਾਵਹਦ ਦੁਪਵਹਰ), ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁਮਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਕਈਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਵਪਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਹਰ ਤ੍ਰਫ਼ ਲੁਟ-ਮਾਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਪੁਵਲਸ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਖੜਹੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ੍ 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਕੋਤ੍ਵਾਲੀ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੋਈ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕਈ ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  
ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ (Ibid: 147–8). 

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ, ਚ ੰ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 
ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਹਿੱ ਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. 
ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਮੁਸਵਲਮ ਵਘਰੇ ਹੋਏ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉੱਪਰ, ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਸਾਫ਼ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਬਹਤ੍ਰ ਹਾਲਤ੍ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਮਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਸਟੀਲ ਹੇਲਮੇਟਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ. ਹੋਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦਾ 
ਮੁਸਵਲਮ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜਾ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
 

ਰੇਲਗੱਡੀ ਉਪਰ ਿਿਲਾ 
 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ, ਅਵਮਰਰਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰ ਵਬਲਕੁਲ ਨਜਦੀਕ, ਇਿੱਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਲੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਦਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ 
ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ.  ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਬਾਰ ਦ 
ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਚਣਗ੍ਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਬਾਰੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ 



ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਸੀ, 
ਜੋ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱਲਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਤ੍ੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੇ, 
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਟਰੇਨ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ 6 ਮਾਰਚ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ. ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  
ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (ਪ.151). ਜਸਵਟਸ ਖੋਸਲਾ (ਪ. 102) ਅਤ੍ੇ 
ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀ ਵਟਰਬਯ ਨ (8 ਮਾਰਚ 1947) ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜ਼ਲੁਮ 6 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. 

ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦਾ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 
ਇਹ ਹਮਲਾ, ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਤ੍ੇ 6–7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਹਮਲੇ ਦਾ 
ਬਦਲਾ ਸੀ (Iftikhar, 1991: 110). ਪਰ, ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਲੁਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਕ 
ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦਾ. ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, 
ਫ਼ੌਜੀ ਕਸਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤ੍ਕਨੀਕ ਦੇ ਅਵਭਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਕਰ ਸਕਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਜਦ ਟਰੇਨ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪੰਹੁਚੀ, 
ਹਮੀਦ ਨੇ, ਜੋ ਟਰੇਨ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਬਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਫਰ, ਕਸਰਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਡਿੱ ਬੇਆਂ ਤ੍ੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨਾਲ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 
ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਵਜਸਮ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਰਛਾ ਘੁਸੇੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਜਵਰਮਾਂ ਨ ੰ  
ਹਲਾਕ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਅਗ੍ੇ ਵਲਖਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉਮਦਾ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ! (1991: 135–6). 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਵਜ਼ਕਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਫ਼ਜ਼ ਲ 
ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨ ੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਵਕਆ ਯਾਦ ਹੈ. 
ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਸ ਪਿੱਕੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ, ਟਰੇਨ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਚੌਕ 
ਪਾ ਰਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਵਕਅੇ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 6 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਤ੍ਾਰੀਖਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, 
ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤ੍ ਮਾਰੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਇਹ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਭੜਕਣ ਲਈ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

ਚੌਕ ਪਰਾਗਦਾਸ ਤੇ ਿੁਸਨਲਿਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂ  ਖ਼ਰਾਬਾ 
 

ਬਹਰ ਹਾਲ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਤ੍ੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਗ੍ੜਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਗ੍ਲੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਵਜਸ ਨੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨ ੰ  
ਵਧਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਉਹ ਸੀ, ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ ਨ ਖ਼ਰਾਬਾ. ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਵਲਖਦੇ ਨੇ ਵਕ 5 ਮਾਰਚ 
ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਵਦਕ ਹਸਨ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਤ੍ੇ ਮੇਉ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ 



ਇੰਮਰਜੇਂਸੀ (ਅਪਾਤ੍ਕਾਲ) ਸਭਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੁਖ ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ. 
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ , 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਵੇ. ਕਈ ਪਰਵਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 
ਪਰ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਯ ਸਫ਼, ਉੱਚੀ ਮਸਵਜਦ ਦੇ ਇਮਾਮ, ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਕਉਂਵਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਉਣ ਇਲਾਵਕਆ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਹ ਲੋਕ ਨੈਸ਼ਨਵਲਸਟ ਸਨ ਜੋ ਮਜਵਲਸ-e-ਅਹਰਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ (1991: 105–6). 

ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਸ਼ਥਾਨਕ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਸਿੱ ਖਾਂ, ਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ 
ਵਧਆਨ ਵਸੰਘ, ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਵਥਆਰ ਵਤ੍ਆਗ੍ਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ 
ਤ੍,ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਲੀਤ੍ੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਗ੍ੈਰ-ਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਸਮਝਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, 
ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਭਾ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਪਛਲੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ਾਵਾਂ ਨੇ 
ਪੁਰਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ ਉਜੜ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਵਭਅੰਕਰ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾਈ ਭੀੜ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
7 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਤ੍ੜਕੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱਖ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ 
ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ (Iftikhar,1991: 
110). ਬੰਦ ਕਾਂ, ਖ਼ੰਜਰ, ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ 
ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਕਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗ੍ਈ ਜਾਂ ਚਾਕ  ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ੰਦਾ 
ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਬਜੁਰਗ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਵਡਆ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ 
ਵਸਤ੍ਰਹੀਣ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਦ ਜੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ 
ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਸਿੱਖ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛ ਹ ਨਾ ਸਕਣ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਚੌਕ ਮਾਣਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 
ਇੰਵਤ੍ਹਾ ਵਵਹਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ ਆਏ. ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 55 ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ , ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਕਬਰਸਤ੍ਾਨਾਂ ਤ੍ੇ 
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਵਗ੍ਆ (Ibid: 120). 
 

ਇ ਸਾ ੀਅਤ ਦੀ ਕੁੱ ਝ ਨਿਸਾਲਾਂ 
 

ਪਰ, ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੀ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡਾ 
ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਬਾਵਾ ਘਨਸ਼ਾਮ ਵਸੰਘ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ 
ਜੋ ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਸੈਕੜੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਾਣ ਬਚਾਈ. ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਵਦਆਲ  ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਬੇਬੇ ਡਾਕਟਰਾਨੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਪਤ੍ਨੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਣਾ ਬਚਾਇਆਂ (Ibid: 118–9). ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ, 



ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਹਸਪਤ੍ਾਲਾਂ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਬੇਰਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਉਪਰ 
ਬੇਰ ਖ਼ੀ ਵਦਖਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾਵਾਂ, ਡਾ.ਪੁਰਸ਼ੋਤ੍ਮ ਦਿੱ ਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਡ.ਨਰਾਇਨ ਦਾਸ, ਦੇ ਵਵਵਹਾਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਅਹਸਾਨਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਬੰਦ ਕਾਂ ਉਠਾਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਮੇ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਇਲਾਜ਼ ਚਿੱਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਡਾ.ਦਿੱ ਤ੍ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਕਹਾ: 
 

ਤੁ੍ਹਾਡਾ ਵਵਵਹਾਰ ਬੇਹਦ ਬੁਜ਼ਵਦਲਾਨਾ ਹੈ. ਵਫ਼ਰਕ  ਪਿੱਖਪਾਤ੍ ਅਤੇ੍ ਵਸਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨੇ ਤੁ੍ਹਾਨ  ਪਾਗ੍ਲ ਬਣਾ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ. ਤੁ੍ਸੀਂ ਭੁਿੱ ਲ ਚੁਕੇ ਹੋ ਵਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ੍ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਤੁ੍ਸੀਂ ਇਿੱ ਨਾ 
ਵਗ੍ਰ ਚ ਕੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁ੍ਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ੍ ਦਰਦਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗ੍ੀ ਲਈ 
ਘਵਟਆ ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ. ਤੁ੍ਹਾਨ  ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਲਿੱ ਤ੍ ਭਰੇ ਵਵਵਹਾਰ ਉਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ 
ਵਦਨ ਤੁ੍ਹਾਨ  ਆਪਣੇ ਵਵਵਹਾਰ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਤੁ੍ਹਾਨ  ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ੀ. 
ਤੁ੍ਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੋ੍ਬਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ੍ ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਵਜਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ੍ ਸਾਡੀ ਰਾਇਫਲਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਵਲਆਂ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਅਸ਼ੀਂ ਕਦੀ, ਤੁ੍ਹਾਨ  ਇਸ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗ੍ੇ 
(1991: 140–41). 

 

ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਕੁਵੜਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਥੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਆ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਮਹਾਸਵਚਵ, ਮੀਰ ਅਨਵਰ ਸਈਦ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ. 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਧਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹਦ ਘਬਰਾਇਅੇ ਹੋਏ 
ਸਨ. ਅਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਸਾਰੇ ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਸਭਾ ਤ੍ੇ 
ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵਾਵਕਆ ਜੋ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਕਟਰਾ 
ਕਰਮ ਵਸੰਘ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਡਾਕਟਰ, ਅਬਦੁਰ ਰਾਉਫ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ 
ਬਚਾਉਣ ਤ੍ੇ, ਕਾਵਬਲ਼-ਏ-ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 
 

ਡਾ.ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਦੇਣ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੁਜ਼ਾਵਹਦੀਨ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 
ਮੁਜ਼ਾਵਹਦੀਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 200 ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਦੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ 
ਰਵਹਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਝਗ੍ੜੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆਏ ਇਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸਲ ਕ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਮਸਲੇ ਨ ੰ  ਡਾ.ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਨਹਿੱਥਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸਾਮਾਨ, ਪੈਸੇ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਹਿੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਅਤੇ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਮੁਜ਼ਾਵਹਦੀਨ ਬਵਹਸ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ ਤੇ੍ ਆਏ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਵਵਹਸ਼ੀ ਵਰਤ੍ਾਅ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ; ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 
ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਡਾ.ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਸਾਲ ਦੇਣ ਲਾਇਕ, 
ਇਸਲਾਮੀ ਸਦਾਚਾਰੀ ਰਵਿੱਇਅੇ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਬੇਹਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜ ਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ (1991: 141–2). 



 
ਿਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਨਸੰਘ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ  ੇ 
 

ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਮੀਰ ਅਨਵਰ ਸਈਦ ਨੇ ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਤ੍ੇ ਲਾਉਂਦਾ 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਠਾਕਰ ਵਗ੍ਆਨ ਵਸੰਘ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਟਆਂ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗ੍ਏ 
ਅਤ੍ੇ, ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਈਦ ਦਾ ਸ਼ੁਵਕਰਆ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਰ, ਉਸੇ ਵਕਤ੍ ਸਭਾ ਤ੍ੇ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ 
ਵਸੰਘ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਕੁਵੜਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਰਤ੍ਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  ਆ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ 
ਵਜ਼ੰਦਾਵਦਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅਤ੍ੇ ਦੋਨੋ ਸਮ ਹਾਂ ਨੇ ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਵੜਆਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ੀ ਵਾਪਸੀ 
ਉਪਰ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਦੋਂਵੇ ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ, 
ਰਾਜੀ-ਖ ਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਲੌਟ ਆਇਆਂ. 

ਜਦ ਸਭਾ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਬਦੁਲਾ ਖ਼ਾਨ 
ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੀਰ ਅਨਵਰ ਸਈਦ ਨ ੰ  ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਮਾ.ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਫਟ ਲੈਣ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਾ ਲੈਣ. ਪਰ ਮਢੀ ਘੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ੍ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ 
'ਵਪਆਰੇ ਆਗ੍ ' ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 'ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, 
ਅਬਦੁਲਾ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ; ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਵਤ੍ਲ ਉਸ ਵਦਨ ਹਲਾਕ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਉਂਦਾ' (Ibid:122). 

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਦਗ੍ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਕੋਈ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਪ ਰੀ 
ਵਕਤ੍ਾਬ ਉਣ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਭਆਨਕ ਵਵਵਹਾਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਮਨੋਰੰਜਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਉਹ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਦੀ ਵੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਉਹ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ੁਦ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੀ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ, ਪਰ 
ਹਮਦਰਦੀ ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਘੰਵਨ ਜੁਰਮ ਦੇ 
ਮੁਜਵਰਮ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਜਾਵਨਬਦਾਰ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਨੰੁ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ (Ibid: 144–46). 
 

ਚੌਕ ਪਰਾਗਦਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਆਦਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 
 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਰਪੋਰਟ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਆਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰਵਹਮ ਹਮਵਲਆਂ 
ਬਾਰੇ, ਹੁਵਲਆ ਵਬਗ੍ਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਤ੍ੇ, ਵਰਪੋਰਟ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੀ 
ਵਾਰਦਾਤ੍ ਨ ੰ  ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਤ੍ੇ ਵਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
 



ਮੁਸਵਲਮ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍, ਜ ੋ ਵਸ਼ਿੱ ਖ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ, ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ, ਇਿੱਕ ਕਰੁਧ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਹ ਦੁਆਰਾ ਹਲਾਕ 
ਹੋਏ. ਸੌ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ਦਾਰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ 
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਨਿੱ ਸ ਗ੍ਏ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਲਿੱ ਗ੍ ਗ੍ਏ. ਵਸਿੱ ਖਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤੇ੍ ਦੋ-
ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨ ਰਵਖਆ, ਜਦ ਲੜਾਈ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਵਵਸਥਾ ਠਿੱ ਪ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ, ਵਨਗ਼ਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਣ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ 
ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ੍ ਵਨਮਰਤ੍ਾ ਭਰੇ ਵਵਵਹਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤ੍ਾ (1991: 156). 
 

ਇਹ 'ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਹਮਲੇ' ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ. ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਤ੍ੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਇਹ ਉਸ ਪਵਹਲੇ ਮੋਕੇ ਨ ੰ  ਜਤ੍ਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਪਿੱਕਾ 
ਵਸਿੱਖ-ਵਹੰਦ  ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. 
 

ਿਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਚਸ਼ਿਦੀਦ ਗਵਾਿੀ 
 

ਪਰੋਫੇਸਰ ਵੀ.ਐ .ਦੱਤਾ 
 

'ਮੈਂ ਤ੍ਦ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਵਕਰਪਾਨ ਕਿੱ ਢ ਲੀਤ੍ੀ. ਮੇਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ੍ ਆਵੇਗ੍ੀ. ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ ਦੇ ਵਜ਼ਸਮ ਤ੍ੇ ਖ਼ੰਜ਼ਰ ਘੁਸੇੜ ਕੇ, ਉਸ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਪਰੌਫੇਸਰ ਵਸਰਾਜੁਦੀਨ 
ਕੋਲ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਮੇਰਾਜ ਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਾਕਫ਼ 
ਸਨ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਬਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਲੇਟੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਠਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ 
ਵਕ ਮੈਂ ਵਕਉਂ ਆਇਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਵਕ ਹਾਲ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤ੍ੇ ਨਾਲ ਦ ੇਇਲਾਕੇ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ ਅਤ੍ ੇਮੈਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰਾ ਘਰ 
ਇਸ ਦੇ ਵਮਲਕੁਲ ਨਜਦੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. 'ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜੇਕਰ ਤ੍ੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁਿੱ ਵਛਆ.' 

'ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚੁਪ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਅਸ਼ੀਂ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗ੍ੇ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਜਦ ਮੈਂ ਤ੍ੈਨ  ਵੇਵਖਆ ਵਵਸ਼ਵਾ, ਮੈਨ ੰ  ਬੜਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਆਇਆ. ਅਗ੍ਰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਤ੍ੇ 
ਪਾਉਣੀ ਹੈ.. ਤ੍ੇ ਜਾ." 

'ਪਠਾਨ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਡਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ. ਵਫਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਯਾਕ ਬ ਕੋਲ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਸਟੁਡੇਂਟ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਵਗ੍ਆ 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਰੇਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਬੈਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਨ ੰ  ਸੀਨੇ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤ੍ੇ ਫਰੰਵਟਆਰ ਮੇਲ ਪਕੜੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤ੍ੇ ਚਲਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨ ੰ , ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ 



ਵਕੀਲ ਵਗ੍ਆਨ ਚੰਦ ਕਪ ਰ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸਨ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 
ਦੇ ਘਰ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਦੋਸਤ੍ ਬਿੱਬ , ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਜੁਤ੍ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਈ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਛਤ੍ਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ 
ਆਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚਲੇ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਵਦਲਾਵਰ ਹੁਸੈਨ, (ਜੋ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ 
ਮੇਉ ਕਾਲੇਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਪਰਵਸੰਪਲ ਬਣੇ) ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਕੋਲ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, "ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 
ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਉ ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਮੰਟੋ ਅਤ੍ੇ ਮੁਟੋ, ਦੋ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ ੰ ਡੇ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਵਜ਼ਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛਡਣਗ੍ੇ". ਵਹੰਦ ਆ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਵਬਜਲੀ ਪਵਹਲਵਾਨ, ਸਰਗ੍ਨਾ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਭੈਨ ਜੋ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤ੍ੀ 
ਨ ੰ , ਸਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ. ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਬਦਰੀ ਨਾਥ, ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਆ ਸਕਣ. ਕਟਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 
ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਹੁਤ੍ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਕੀਲ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹਾਲ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਸੀ.' 
 

ਨਰਪੁਦਿ  ਨਸੰਘ  
 

'ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਤ੍ਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਜਦ 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਢੋਲ ਵਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 
ਘੁਮਨ ਲਗ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਤ੍ਾਕੀਦ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਸ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਹੀ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਫ਼ੈਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਧ ਵਰਹਾ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਖ਼ ਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇਆਂ ਤ੍ੋਂਂਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਸ਼ਰਤ੍ੀਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਹਰ 
ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਬੇਰਵਹਮੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਚੜਹਾ ਕੇ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ, ਮੈਂ ਚੌਕ 
ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗ੍ਵਾਹ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਉਮਰਦਾਰ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰਵਹਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਬਦਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍  ਜੈਦਾਂ 
ਵਕ ਉਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗ੍ੋਕੇ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਨਹਗ੍ਾਰ ਵਗ੍ਰੋਹ, ਇਨ ਕਰ ਰਤ੍ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਹਰ ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੇ ਗ੍ੁਨਹਗ੍ਾਰ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ੜ ਸੀ. ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 
ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜੇ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਨਵਹਤ੍ ਸਮਝ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ 
ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤ੍ੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਹਰਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਬਦਤ੍ਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਵਹਸ਼ੀ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਏ, ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਨੀਚਾ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ 'ਦੁਸ਼ਮਨ' ਕੌਮ ਦੇ 
ਵਬਲਕੁਲ ਬੇਕਸ ਰ ਅਤ੍ੇ ਬੇਕਸ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਲਗ੍ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਇੰਤ੍ਹਾ ਬੇਰਵਹਮੀ ਵਦਖਾਈ. 5 
ਅਤ੍ੇ 6 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ. ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ 
ਦਾ ਹਮਲਾ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ੁਲਨਾ ਤ੍ੋਂ ਪਰੇ ਸੀ. ਇਹ ਪਿੱ ਕੇ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ੁਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ 
ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਪਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਵਣਆ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਨੇ 
ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. 



'ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਕਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁਵੜਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ. ਬਲਵਕ ਉਹ ਉਸ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਕਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗ੍  ਬਾਵਾ ਘਨਸ਼ਾਮ ਵਸੰਘ ਸਨ, ਜੋ 
ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਦੇਆਂ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ. ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ ੇ
300 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਵਕਆ. 

'ਮੈਂ ਉਣ ਵਦਨੀ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ. ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਨਾਲ ਮੈਨ ੰ  ਢ ੰ ਘਾ ਸਦਮਾ 
ਪਹੰੁਵਚਆ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਸਾਵਨਅਤ੍ ਨ ੰ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਕਦਰ ਹੰੁਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਸੀ, 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ਕ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਮੈਨ ੰ  
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਇੰਸਾਵਨਅਤ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਲ਼ਾਮਜ਼ਹਬੀ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਰੁਹਾਨੀ ਪਨਾਹ ਵਮਲੀ. 
ਮੈਂ ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਦਸ ਹਾਂ. ਬੇਕਸੁਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ 
ਕਤ੍ਲ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

'ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਮਾਲੀਆ ਮਦਦ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਕਵਹ 
ਸਕਦਾ ਵਕ ਦ ਜੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਆਗ੍  ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ੍ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆਂ ਹਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪਟੇਲ ਉਹ ਬੰਬ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨ ੰ  ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਲਈ, ਇਿੱਨੀ ਮਾੜੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਵਕਉਂ ਸਨ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਦਿੱਸ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਸੀ; ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ.' 
 

ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਿੰਗਤ 
 

'4 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰੀਨ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਟਰੇਨ ਉਪਰ ਹਮਲੇ 
ਦੀ ਸੀ. ਆਦਮੀ, ਔਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਜੋ ਮਹਜ਼ ਮੁਸਵਫ਼ਰ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱ ਡ ਕੇ ਰਿੱ ਖ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਨ  ਵਮਲੀ, ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡ ੇ
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ, ਉਹ ਤ੍ਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ੍ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 
ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਕਈ ਗ੍ੁਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਬੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਮਜਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ ਵਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕਸੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ, ਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਵਧਆਨ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਕੋਈ ਦਗ੍ਾ ਕੀਤ੍ਾ; ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਸੀ. ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਆਪਣੇ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ 
ਰਵਹ ਵਗ੍ਅੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵਕਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਿੱਕ ਆਸਾਨ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਔਰਤ੍ਾਂ, ਬਿੱਚੇ ਅਤ੍ ੇ
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਸ਼ਰਵਮੰਦਾ ਹਾਂ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਵਹਲਾਂ ਅਸੀਂ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਚਾ, ਚਾਚੀ ਕਵਹ ਕੇ ਬੁਲਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੈਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦਾ 



ਸਤ੍ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸਮੁਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਉਹ 
ਸਖ਼ਤ੍ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਜ਼ਦ ਇਿੱਕ ਵਾਰ, ਵਫ਼ਰਕ  ਜੰਗ੍ ਵਛੜ ਗ੍ਈ, ਤ੍ਦ ਇਨਸਾਨ ਜੰਗ੍ਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਗ੍ਏ.' 
 

ਿੋਿ  ਨਸੰਘ ਰਾਿੀ 
 

'ਉਪਦਰਵ 4 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, ਜਦ ਵਸਿੱਖ ਨਗ੍ਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ 
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਪੁਕਾਰਨ ਲਗ੍ੇ. 6 ਮਾਰਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਤ੍ੇ ਜੁਟੇ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਦੁਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਟਰੇਨ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਬੇਕਸੁਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਮੁਸਵਲਮਾ ਨੇ 
ਗ੍ੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਲੋਟੇ (ਛੋਟੇ ਘੜੇ) ਸੁਿੱ ਟੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵਕਰਪਾਨਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਖੰਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ, ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਚੌਕ ਪਰਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 
ਆਏ.' 
 

ਗੁਰਚਰ  ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ 
 

'ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 
ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਮਜਬ ਤ੍ ਟਾਕਰਾ ਵਮਵਲਆ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ 4 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਸੁਰ  ਹੋਈ, ਜਦ ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਵਸਿੱਖ ਨਗ੍ਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ 
ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਪੁਕਾਰਨ ਲਗ੍ੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. 1946 ਦੇ 
ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਮਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਆਗ੍  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ 
ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਆ ਅਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਸਨ, 
ਜੋ ਅਿੱਗ੍ਜਣੀ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ ਫੁਿੱ ਟ ਗ੍ਈ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਟਰੇਨ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ. 
ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਾਤ੍ ਲਗ੍ਾ ਕੇ, ਬੇਕਸੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ੍ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੀ. 
 

ਅਫਤਾਰ ਨਸੰਘ ਜੱਜ 
 



'ਮੈਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਗ੍ਰ ਮੇਰੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਈ. ਅਿੱ ਵਮਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 
ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੋਹਲਾ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਖੜਾ (ਵਜਸ ਦੇ 
ਕੋਲ 100,000 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਰੁਪਏ ਹੋਣ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਬਹੁਤ੍ ਪੈਸਾ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਬੇਹਦ ਅਮੀਰ ਸਨ. ਦੰਗ੍ਾਈ ਲਿੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਘਰ ਨ ੰ  
ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਨ ੰ  ਆਏ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਧਾਰਵਮਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੋਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੇਗ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾਂ 
ਹਾਂ ਵਕ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਦੋ." 

ਦੰਗ੍ਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਕੀਲੇ ਛੜੇ, ਕੁਹਾੜੇ, ਬਰਛੇ ਵਰਗ੍ੇ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸੁਜਿੱ ਨ 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਜਾਣ ਬਿੱਚ ਗ੍ਈ.' 

ਖ਼ਵਾਜਾ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ 
ਸਥਾਨਾਂਤ੍ਰਣ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਇੰਟਰਵਵਊ ਨੇ. ਇਸ ਨ ੰ  ਕੋਈ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਵਹਮਾਅਤ੍ੀ 
ਨਜ਼ਵਰਆ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਉਣ 
ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੇ ਵਬਰਤ੍ਾਂਤ੍ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਹੋ 
ਜਾਣਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ, ਮਵਹਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਨੇ. 

ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਵਊ , ਪਵਹਲਾਂ ਅਹਰਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨਾਲ ਜੋ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਦੁਜਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-ਵਸਆਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ. 
 

ਕਿਾਰ ਊਰੀਸ਼ 
 

'ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲ਼ੀਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤ੍ੋਂ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ 
ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਜਨਵਰੀ ਤ੍ੋਂ ਸੁਰ  ਹੋਏ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ, ਹਰ ਵਦਨ ਵਧਦੇ ਰਹੇ 
ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੰੁਵਦਆ ਰਵਹਆਂ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਉਹ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨ  ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 
ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. 4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬ ਤ੍ ਗ੍ੈਰ-
ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ, ਵਫ਼ਰਕਾਪਰਸਤ੍ੀ ਨੇ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀ.  ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਕ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੁਆਰਾ ਉਤ੍ੇਜਨਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਸੀ. 
ਅਕਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਆ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ 
ਇਿੱਕ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇਂਦੇ ਸੀ: ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਦੋ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸ਼ਕਤ੍ਤ੍ ਦੇ ਦੋ.' 
 

ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁਲ ਵਿਾਬ 
 



'ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਮਲੇ-ਜੁਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਰਜਾਮੰਦ ਸਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਹਾਲਤ੍ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਘੁਸਪੈਵਠਅੇ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ 
ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਰਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ 
ਅਕਸਰ ਵਬਲਕੁਲ ਬੇਕਸੁਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ; ਕੁਿੱ ਝ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਅਤ੍ੇ ਕਸਬੇ ਦ ੇਮਜਦੁਰ 
ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਬਲਕੁਲ ਅਨਜਾਨ ਸਨ. ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਇਸਾਈ ਦੋਸਤ੍ ਆਰਥਰ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਕਰੀਬਨ 
ਰੋਜ ਵਮਵਲਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਨਾਹਗ੍ਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਇਸਾਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਕਸ਼ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ 
ਵਦਖਾਈ. ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਗ੍ਰ ਆਰਥਰ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਉਸ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ 
ਸਾਨ  ਵਹੰਦ  ਮਹਿੱ ਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਵਾਵਲਦ ਇਿੱਕ ਵਮਸ਼ਨ ਸਕੁਲ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਆਰਥਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਬਲਕੁਲ ਸੰੁਨ ਹੋ ਗ੍ਏੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਕੀ ਕਰਣ. ਉਹ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਹ 
6 ਜਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਕਸ ਰਵਾਰ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਜ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਸ ਸਦਮੇ ਤ੍ੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਵਕਆ ਹਾਂ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 1946 ਦੀ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮਾਰਚ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ ਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ. 
ਸ਼ਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ; ਅਤ੍ੇ ਜੁਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਾਪਸ 
ਚਲੇ ਗ੍ਏ.' 
 

ਅੱਨਿਰਤਸਰ ਉਪਰ ਜੇ ਕੀ ਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 

6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ 'ਬੇਹਦ 
ਸੰਜੀਦਾ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗ੍ਵਲਆਂ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀ; ਦੰਗ੍ਾਈ ਬੰਦੁਕਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 10:30 ਵਜੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 
(ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ) ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 65 ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ 10 ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੇ'(Carter, 2007a: 
59). 8 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਗ੍ੈਰ-ਜ਼ਬੇਬੰਦ ਸੀ. ਦੋ ਵਬਰਵਟਸ ਬਟਾਵਲਅਨਾਂ ਜੋ ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਵਜਆਂ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ 
ਸੀ (Ibid: 68–9). 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਦਿੱ ਸੀ: ਮੁਸਵਲਮ 64, ਵਸਿੱ ਖ 31, ਵਹੰਦ  4 ਅਤ੍ੇ ਇਸਾਈ 1 
(Ibid: 73). 13 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ: 'ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ 
ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਬੇਤ੍ਹਾਸ਼ਾ ਤ੍ਬਾਹੀ 
ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਢਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-



ਮਾਲਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਹੁਣ ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ 
127 ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ 175 ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੇ' (Ibid: 78). 

ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ, ਬਹ ਤ੍ ਬਾਅਦ, 30 ਅਪਰੈਲ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ: 'ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਏ ਇਿੱ ਕ 
ਫ਼ਸਾਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਤ੍ ਨ ੰ  ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ (Carter, 2007a: 152). 
 

ਜਲੰਧਰ 
 

ਮੇਰੀ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿੱ ਡੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਹਾਸਲ 
ਹੋਈ. ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਛਾਉਣੀ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ.  1991 ਦੀ 
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟ 20-21 ਸਫ਼ੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਸਰਵਟਵਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਰੇ ਦਸਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਦੀ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਲੈਣ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਵਭਆਸ ਬਲਵਕ ਲੜਾਈ ਕਰਣ, ਅਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੰਦ ਕ 
ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੜ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵੀ ਸੁਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਹਰਕਤ੍ਅੰਗ੍ੇਜ਼ ਸਨ. ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਯ ਬ ਖ਼ਾਨ, ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਰਵਹਣ 
ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਲੰਂੰਧਰ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ, ਤ੍ਾਰੀਖ਼-ਏ-ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਔਰ ਜਲੰਧਰ, 
ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਅਯੁਬ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੀ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਦੇ 
ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਗ੍ੜ ਵਗ੍ਅੇ. 4 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ , ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਵਨਕਾਵਲਆ. ਉੁਹ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਜੈਦਾਂ ਵਕ 'ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗ੍ੇਗ੍ਾ ਪਾਵਕਤ੍ਸਾਨ ਉਸ ਕੋ ਵਮਲੇਗ੍ਾ 
ਕਬਵਰਸਤ੍ਾਨ' ਅਤ੍ੇ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗ੍ਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ' (Khan, 2002: 258).  

ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਿੱ ਸਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਸੌ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਕਾਬ  ਰਿੱ ਵਖਆ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਇਮ ਰਹੀ. ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਬਸ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਛਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਵਹਆਂ ਸਨ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਬਸ ਉਪਰ ਪਿੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਇਸਤ੍ਮੇਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਡਰਾਇਵਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਵਹੰਦ  ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਡਾਕਟਰ ਆ ਵਗ੍ਅੇ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਲਵਗ੍ਆਂ ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਉਸੇ ਵਦਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (Ibid:259–60). 
 

ਲਾਭ ਨਸੰਘ ਦਾ ਕਤਲ 
 



ਅਕਾਲੀ ਵਸਿੱਖ ਰਹਨੁਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਵਸੰਘ ਨੇ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍  ਦਰਬਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨਾਲ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 
ਸਲ ਕ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ੍ਦੇ ਰਹੇ. ਉੁਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਵਵਹਾਰ ਨ ੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਵਮੰਨਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਸ.ਲਾਭ ਵਸੰਘ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ 
ਖ਼ ਫ਼ੀਆ ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ. 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਦਨ, ਸ਼.ਲਾਭ 
ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਸ਼ੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਨੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਕਦਮਾ ਚਵਲਆ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਤ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਹਾਈ 
ਕੋਰਟ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਵਦਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦ ੇ
ਚਲਦੇ, ਵਰਹਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

ਸ.ਲਾਭ ਵਸੰਘ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ, 10 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਇਿੱ ਕ 
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ, ਦੋ ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਗ੍ਏ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਰਹ ਚ ਕੇ ਸ.ਲਾਭ ਵਸੰਘ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਸਟਰ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਭੜਕਾਉ ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵੇਵਖਆ. ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਕਹਾ ਵਕ 'ਵਸਵਲ ਵਾਰ 
(ਘਰੇਲ  ਜੰਗ੍)' ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਹੋ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਚੌਵਕਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਵਦਰੋਹ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ (Carter, 2007a: 76). 
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ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਦੰਗ੍ੇ : ਮੁਲਤ੍ਾਨ 

 
ਤ੍ੀਜਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜਸ ਨੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤ੍ਾ ਉਹ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਸੀ. ਦਿੱ ਖਣ ਪੰਜਾਬ 
ਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਰੁਪ-ਰੇਖਾ, ਇਿੱਕ ਬੰਜਰ ਰੇਵਗ੍ਸਤ੍ਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 
ਵਸੰਧ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ ਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦਾ 
ਮੌਸਮ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਰਮ ਹੈ. ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਪਾ ਰਚੀਨ ਕਾਲ ਤ੍ੇ, 
ਮਹਾਭਾਰਤ੍ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਇਿੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ ਜੇ ਛੋਟੇ-ਵਿੱਡੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੜਾਇਆਂ ਵੇਵਖਆ ਨੇ, ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗ੍ੁਜਰੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਰੀਸ, ਅਰਵਬਆ ਅਤ੍ੇ 
ਮਿੱਧ ਐਸੀਆ ਤ੍ੋਂ ਆਏ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰ "ਹੋਲੀ" ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਹੋਈ. ਅਠਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਉਪਰ ਵਸੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੱਮਦ 
ਵਬਨ ਕਾਵਸਮ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ.  

ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਇਹ ਵਸ਼ਆ ਦੇ ਇਸਮਾeਲੀ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ ਸੀ. ਗ੍ਯਾਰਵੀਂ ਸਦੀ 
ਤ੍,ੇ ਇਿੱਕ ਸੁਿੱ ਨੀ ਤ੍ੁਰਕੀ-ਅਫ਼ਗ੍ਾਨ, ਮਹਿੱ ਮੁਦ ਘਜ਼ਨੀ ਨੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਕਈ 
ਅਫ਼ਗ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਬਲੁਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਇਸ 
ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਬੇਹਦ ਮਸ਼ਹ ਰ ਹੋਇਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਥੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ ੇਸੁਫ਼ੀ ਵਿੱ ਸਣ ਲਈ ਆ ਗ੍ਅੇ, ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਹਾਵਹਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਕਈ ਸੁਫ਼ੀ ਦਰਗ੍ਾਹਾਂ ਮੌਜ ਦ ਨੇ. ਮੁਗ਼ਲ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ (1799-
1839) ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੌਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਹਾ.  

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਖਣ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਈ ਨਵਹਰਾਂ, ਵਾਟਰਵਰਕਸ ਵਤ੍ਆਰ 
ਕਰਵਾਏ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ, 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਉਤ੍ਿੱ ਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਕੈਨੇਲ ਕੋਲੋਵਨਆ,ਂ 
ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਮਸ਼ਹੁਰ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ (ਸਾਵਹਵਾਲ) ਸੀ, ਤ੍ੇ ਜਮੀਨਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ 
ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ 
ਕਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਸਣ ਲਈ ਆਏ, ਜਦ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ 
ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜਨ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ 
ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਬਲ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਸੀ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਦੰਗ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ. ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹੋਏ, 



ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਿੱਕ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਬਸਤ੍ੀ ਨਾਉ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਜਾਨੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਲੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਸਿੱਖ ਸਨ. ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ, ਇਿੱਕ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ 
ਏ.ਜੇ.ਬੀ.ਆਰਥਰ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਸੀ. 

 

1941 ਦੀ ਿਰਦਿ ਸ਼ੁਿਾਰੀ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਆਬਾਨਦਅਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ 
ਿੁਲਤਾ  ਸ਼ਨਿਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ (ਿਯੂਨ ਨਸਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ 
ਛਾਉਣੀ  ੰੂ ਲੈ ਕੇ) 

ਤਦਾਦ ਨਿੱਸਾ(%) 

ਸ਼ਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 142,768 100.00 
ਮੁਸਵਲਮ 81,383 57.00 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ 56,258 39.41 
ਵਸਿੱ ਖ 2,665 1.87 
ਦ ਜੇ: ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਅਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਸੀ 2,462 1.72 
ਿੁਲਤਾ  ਨਜ਼ਲਹਾ ਤਦਾਦ ਨਿੱਸਾ(%) 
ਸ਼ਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 1,484,333 100.00 
ਮੁਸਵਲਮ 1,157,911 78.00 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ 242,987 16.37 
ਵਸਿੱ ਖ 61,628 4.15 
ਦ ਜੇ: ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਅਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਸੀ 21,727 1.46 

 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਇਿੱ ਕ ਅਮਨਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾੜਕ  ਬਣਨ ਦੀ 

ਰਵਾਇਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰਕਤ੍ਅੰਗ੍ੇਜ਼ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸੇਵਕ 
ਸਨ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਸਨ. ਨਾ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਦੀ 
ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਖੋਸਲਾ ਅਤ੍ੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. 
ਵਰਪੋਰਟ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਨੇ. ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੀ ਮਦਦ 
ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਪਵਹਲਾਂ, ਮੌਜ ਦਾ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਪੇਸ਼ ਨੇ. 
 

ਿੁਸਨਲਿਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਵਊ 
 

ਸਈਦ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਅਬੱਸ ਗਰਦੇਜ਼ੀ 
 



'1947 ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਸਨ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 
ਵਸਰਫ਼ 90000 ਸੀ (ਜਨਾਬ ਗ੍ਰਦੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਕਿੱਚਾ-ਪਿੱਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾ ਰਹੇ ਸਨ). ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਸਿੱਖ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਹੰਦ  ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਣਜ ਤ੍ੇ ਕੇਂਦਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ, ਮੁਸਵਲਮ ਜੋ 
ਮਜਾਵਰਟੀ (ਬਹੁਸੰਖਅਕ) ਸਨ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਵਸਆਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੇ ਹਾਵੀ ਸਨ. ਸਥਾਨਕ 
ਤ੍ਵਹਜੀਬ ਦੀ ਮਜਬੁਤ੍ ਸ ਫ਼ੀ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ, ਅਮਨ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠਾ ਰਵਹਣ ਅਤ੍ੇ ਆਪਸੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇਂਦੀ 
ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਮੁਸਵਲਮ ਦਰਗ੍ਾਹਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਨੀ ਵਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਦੇ ਵਹੰਦ  
ਮੁਨੀਮ ਹ ੰ ਦੇ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਮਵਬਰ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਪੁਨ  ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੁਮਵਬਰ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨ  ਬਹੁਤ੍ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ 
ਨਾਲ ਬੁਲਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ, "ਪੀਰ ਜੀ " ਵਗ੍ੈਰਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਵਹੰਦ  ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਕੁਿੱ ਝ ਪਿੱਟੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ  ਵੀ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਵਹੰਦ  ਸਾਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ. ਵਹੰਦ  ਵਿੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਵਆਹਾਂ ਤ੍ੇ ਪੈਸਾ ਪਾਨੀ ਵਾਂਗ੍ ਰੋੜਹਦੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ 
ਦਸਤ੍ ਰ ਦਾ ਸਾਂਗ੍ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਸ ਫ਼ਜ ਲੀਅਤ੍ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੇਂਦੇ ਸੀ. ਪਰ, 
ਬਹੁਤ੍ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ, ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਿੱ ਡੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਰਹਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਖਵਾਲੇ ਰਸ ਖ਼ਦਾਰ ਸਨ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਵੀ ਸੀ. 

ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਅਸੀਂ 1946 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖਾਬ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ. 
ਵਫਰ, 1945 ਦੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍, ਇਸ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ 1947 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡਾ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਦੇਜ਼ੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਸ਼ਆ ਪੰਥ ਨ ੰ  
ਮਿੱਨਦੀ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਸਾਡੀ ਜੜਹਾਂ ਸ ਫ਼ੀਵਾਦ ਤ੍ੇ ਨੇ. ਦ ਜੇ ਵਸ਼ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਨਾਹ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਆ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਗ੍ੈਰ-
ਵਫ਼ਰਕ  ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਸ਼ਆ ਸੀ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜਬ ਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍,ੇ ਮੈਂ ਇਮਰਸਨ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਪੜਹ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਵਪਰਆ ਵਰਾਟ ਅਤ੍ੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ 
ਖੰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਹੰਦ  ਜਮਾਤ੍ੀ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਹ ਚੰਗ੍ੇ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਨਸਾਨ 
ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹਲਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਮੀਟ ਖਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਵਹੰਦ  ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਮ 
ਨਾਲ ਬਕਰੇ ਵਜ਼ਬਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍, 
ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਆਰਥਰ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਪੁਵਲਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬੀ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਸ਼ਥਾਨਕ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ 
ਸਰਾਇਕੀ ਤ੍ੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮੁਲਤ੍ਾਨੀ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਪੁਵਲਸ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ 
ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀ. 

'ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਮਾ.ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾਨ ਲਹਰਾਈ, 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗ੍ਈ. ਪਵਹਲਾ ਝਗ੍ੜਾ ਬੋੜ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਗ੍ਰਦੇਜ਼ੀ 



ਬਰਾਦਰੀ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਚਵਲਆ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ, ਬਰਫ ਦੀ ਵਸਲੀਆਂ ਵੇਚਣਵਾਲਾ, ਮੁਸਤ੍ਕੀਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ 
ਸ਼ਕਸ ਅਤ੍ੇ ਅਲਹਾ ਦੀਵਾ ਕੁਮਹਾਰ, ਇਨ ਵਤੰ੍ਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਲਲਕਾਵਰਆ. ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ 
ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਸਾਈ, ਉਥੇ ਛੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਖ਼ ਨੀ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ, ਇਿੱਕ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨ ੰ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਗ੍ਲਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਚੀਕ ਕੇ ਕਵਹਣ ਲਗ੍ਾ, "ਤ੍  ਵਜ਼ੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੰਦਾ ਹੈ!" ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤ੍ੀਕਰਮ ਨੇ ਫ਼ਸਾਦ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਤ੍ੇਜ਼ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਚੁੰ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਵਕਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਾੜਫੁਕ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਸੰਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗ੍ਏ. 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਸੰਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਖ਼ਵਾਜ਼ਗ੍ਨ, ਜੋ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਪਾਰੀ ਪਰਵਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ 
ਨੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ੜ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ 
ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਮੈਨ ੰ  ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਤ੍ਾਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਵਕ ਕੌਨ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਰਹਨੁਮਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਕੋਈ "ਲੁਵਕਆ ਹੋਇਆ 
ਹਿੱਥ " ਹਰਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ 
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਸਿੱ ਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਵਲਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗ੍ਏ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੀਨਦਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ.' 
 

ਅਤਾਉਲਹਾ ਿਨਲਕ 
 

'ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ 
ਕੇਂਦਰਤ੍ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਮਜਾਵਰਟੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਸਦਭਾਵ 
ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਦੀਵਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਵਹੰਦ  ਵਮਠਾਇਆਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 
ਮੁਸਵਲਮ ਜਸਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਜਗ੍ੀਰਦਾਰ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਰਾਜ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤ੍ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਥ ੇ
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਸਰਗ੍ਰਮ ਸੰਗ੍ਠਨ ਮਜਵਲਸ-ਏ-ਅਹਰਾਰ ਸੀ 
ਵਜਸ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਵਲਸਟ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਮੁਸਵਲਮ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਖਦੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਅਤ੍ੇ ਮਜਵਲਸ-ਏ-ਅਹਰਾਰ ਦਾ ਬਸਤ੍ੀਵਾਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਇਿੱਕ ਆਮ ਸਬਬ ਸੀ. ਜਗ੍ੀਰਦਾਰ ਆਮ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਸਾਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਹੰਦ  ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ 
ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਰ ਛੋਟ  ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਣਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਦਲਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 1945-46 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਤ੍ੇ 
ਲੀਗ੍ ਨੇ ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵਵਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਵਹਿੱਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾਅਰੇ ਮਕਬ ਲ ਕੀਤ੍ੇ, 



ਜੈਦਾਂ ਵਕ "ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ ਨਾਰਾ ਵਕਆ? ਲ਼ਾ ਇਲ਼ਾਹਾ ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ"; ਢੋਲ ਵਪਟ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ "ਅਿੱਲਹਾ-ਹੋ-
ਅਕਬਰ" ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਲੋਕ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਲਵੀ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ ਦ ਬਾਰੇ 
ਨਸੀਹਤ੍ ਦੇਂਦੇ. ਇਹ ਵਬਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੀ. ਬਰੇਲਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਜਗ੍ੀਰਦਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਤ੍ਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਿੱ ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ 
ਦਨੁੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਣ ਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਵਫ਼ਰ ਦਿੱ ਸ ਕੇ, ਮਰਦੁਦ 
ਠਵਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਮੁਲਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗ੍ੜ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਜਹਾਦ ਦਾ 
ਆਘਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਤ੍ੇ ਸਿੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਸਭ ਝ ਠ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਮਾਜ਼ੀ ਵਕਤ੍ 
ਤ੍,ੇ ਉਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਜਾਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਸਰਫ਼ ਵਨਮਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. 
'ਕਈ ਜਗ੍ੀਰਦਾਰ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਗ੍ਰਦੇਜ਼ੀ, ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਆਲਮਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਵਗ੍ਲਾਨੀ 
(ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯ ਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਵਗ੍ਲਾਨੀ ਦੇ ਵਾਵਲਦ) ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ ੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ. ਵਸਰਫ਼ ਇਬਰਾਵਹਮ ਬਰਕ, ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ 
ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ, ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਟਕਟ ਨਾਲ, ਚੁਣੇ ਗ੍ਏ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਵਰਜਰਵ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀਟ ਤ੍ੋਂ ਲੜੇ, ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਨਹੀਂ. ਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 
ਵਜਿੱ ਤ੍ ਵਲਤ੍ੀਆਂ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਗ੍ੁੰ ਡਾਗ੍ਰਦੀ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਉ ਨ ੰ  ਕੁਚਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਅਹਰਾਰ ਦੇ ਵਕਤ੍ਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਬਵਲਅਤ੍ 
ਬਾਰੇ ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵਕ ਜਗ੍ੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਸਤ੍ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜ਼ਦੋਜ਼ਵਹਦ ਤ੍ੇ, ਕਦੇ ਵੀ 
ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਇਿੱਕ 
ਸਮਾਨਤ੍ਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਏਕਤ੍ਾ ਨ ੰ  
ਤ੍ੋੜ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਮੈਂ 1947 ਤ੍ੇ ਇਮਰਸਨ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਪੜਹਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਕੋ-ਏਜੁਕੇਸ਼ਨਲ (ਸਵਹ-ਵਵਵਦਅਕ) 
ਸੰਸਥਾਨ ਸੀ. 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਬੋੜ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਵਹਲੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ 
ਵਸਿੱਖ ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਜਨਵਰੀ 1947 ਤ੍ੇ ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਨੇ, ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਵਝਝਕ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਫ਼ਰਕ  ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਤ੍ਦ ਵਕਸੇ ਵਹੰਦ  ਜਾ 
ਵਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਕਢਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹੁਣ, ਜਦ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸੜਕਾਂ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ 
ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੇ ਵਗ੍ਰਣ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਨਾਲੋਨਾਲ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਕਰਣ 
ਲਗ੍ੇ.' 
 

ਸੇਠ ਕਨਲਆਣ ਦਾਸ ਦਾ ਕਤਲ 
 

ਅਤ੍ਾਉਲਹਾ ਮਵਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਖਆ, 'ਮਾਰਚ 1947 ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ 
ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਤ੍ਲ ਸੇਠ ਕਵਲਆਣ ਦਾਸ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਹੰਦ , ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਸਨ. ਉਹ 



ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਹਦ ਉਮਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਰੇ 
ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਿੱ ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕਈ ਵਾਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 
ਝਗ੍ੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਲਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਂਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਮਾਰਚ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਗ੍ਾਰਡਸ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਲਾਲ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਨਹਗ੍ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਣ ਸਾਰੇ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਉਪਰ ਪਾਨੀ ਫੇਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ੍, 
ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

ਉਸ ਵਕਤ੍, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ, ਡਾ.ਸੈਫ਼ਦੁੀਨ ਵਕਚਲ , ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ 
ਠਵਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਹੈ. ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਾਲਾ 
ਕਢਣ ਲਗ੍ੇ, ਮਗ੍ਰ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਵਝਜਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਲੀਗ੍ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਚਲ  ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਲਾਉਣ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਸੰੁਨਤ੍ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ੍ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਉਸੇ ਵਕਤ੍, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਵਲਸਟ, ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸੇਠ ਕਵਲਆਣ ਦਾਸ 
ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਖ ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਲਥਪਥ ਪਇਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ 
ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਠਗ੍ ਡਾ.ਵਕਚਲ  ਦੇ ਵਜਸਮ ਦੀ ਪੜਤ੍ਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਬਲਕੁਲ ਨੰਗ੍ੇ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਣ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ. 
ਅਸੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਵਲਸਟ ਅਤ੍ੇ ਲੀਗ੍ ਦ ੇ ਬੰਦੇ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਉਣ ਵਦਨੀ, 
ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਹਰ ਸੀ. ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਦਿੱ ਸ ਪਵਹਲਾਂ ਅਹਰਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ 
ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ ਆਏ. ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ਰੁਗ੍, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਵਕ ਇਿੱਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ  ਮਾਰਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਡਾ. ਵਕਚਲ  ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ. (ਇਹ 
ਵਾਵਕਆ ਲੇਖਕ ਨ ੰ  ਡਾ.ਵਕਚਲ  ਦੇ ਬੇਟੇ ਤ੍ੌਫ਼ੀਕ ਵਕਚਲ  ਨੇ ਵੀ, 2005 ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਉਹ ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਡਾ.ਸੈਫ਼ਦੁੀਨ ਵਕਚਲ  ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ 1963 ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ 
ਹੋਇਆ). 

'ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਸਤ੍ੀ ਨਾਉ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 
ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 10-20 ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 
ਵਹੰਦ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਡਰਿੱ ਲ ਕਰਾਂਦੀ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ, ਵਮਆਂ ਅਬਦੁਲਹਾ ਅਰਾਇਨ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਾਨ  ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉੱਪਰ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ 
ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਹਰੁ ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ ਆਏ. ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਦੁਆ ਵਦਤ੍ੀ. ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ 
ਆਪਣੇ ਮੇਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਵਹਰੁ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਦੇ 
ਖ ਨੀ ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਬਚੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ੍ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਲਵਕੀ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 



ਉਹ (ਨਵਹਰੁ) ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਉਪਰ ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬੇਇਜ਼ਿੱਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਨਵਹਰੁ ਨੇ 
ਵਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੁਵਣਆ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 
 

ਅਰਸ਼ਦ ਿੁਲਤਾ ੀ 
 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਕੌਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਕਈ 
ਵਹੰਦ  ਸਮਾਜ-ਸੇਵਕ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਗ੍ੀਰੀ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆਂ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਪਵਹਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ, 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਵਹੰਦ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਸੁਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਧਾਲ  ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸ ਫ਼ੀ ਦਰਗ੍ਾਹਾਂ ਤ੍ੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ 
ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਸੰਪਤ੍ੀ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਮਜਬ ਤ੍ 
ਵਜਹਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਪੁਵਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਉਹ ਲੁਟੇ ਹੋਏ 
ਮਾਲ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਚੁੰ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ (ਅਲਪਸੰਖਅਕ) ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਖ਼ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਅਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ 
ਵਗ੍ੈਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. 1947 ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਜਗ੍ਹ ਸੀ.' 
 

ਿੁਲਤਾ  ਦੇ ਪੁਰਵਲੇ ਨਿੰਦੂ ਵਾਨਸੰਦੇ  
 

ਪਰੇਿਚੰਦ ਖੰ ਾ 
 

'ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ. ਸ਼ਾਨ , ਕਦੀ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਪਲ ਮਵਹਸੁਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਇਸ ਸ ਫ਼ੀ ਵਨਸ਼ਠਾ 
ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ, ਸਾਨ  ਵਵਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਵਡ-ਵਡੇਰੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਾਵਸੰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਸਵਦਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਹ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਪਰ 1947 ਤ੍ੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ 
ਮੁਸਵਲਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਆਦਤ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਕਿੱਠਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਪੀਰਾਂ 
ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੁਫ਼ੀ ਦਰਗ੍ਾਹਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ. 1946 ਦੀ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ਕ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤ੍ੇ ਤ੍ਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਆਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਲਹਾਵਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ, ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ. 5 ਮਾਰਚ ਦੇ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਕਲੇ ਜਲ ਸ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਧ ਵਹੰਦ  ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 
ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ "ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਵਰਗ੍ੇ ਨਾਅਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਵਥਆਂ ਨੇ 



ਬੋਲੇ. ਬੋੜ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਛੁਰੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਹਾੜੀ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਸ਼ਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ 
ਹੋਇਆ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ ਭੜਕ ਕੇ ਤ੍ਬਾਹੀ ਕਰਨ ਲਗ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਜਲ ਕੇ ਸੁਵਾਹ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਕਵਲਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. 
ਅਸੀਂ, ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਜਲ਼ੰਧਰ ਆ ਕੇ, ਇਥੇ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ 
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਰਚ 1947 ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼, ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.' 
 

ਨਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਕਪੂਰ 
 

'ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੜੀ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਬੋੜ ਚੌਕ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਡਗ੍ਣ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਈ ਮਣੇ 
ਹੋਏ ਗ੍ੁਨਾਹਗ੍ਾਰਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਦੁਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਛਪਟ ਪਏ. ਮੈਂ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਲੁਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਘਬੜਾ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗ੍ਲੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਅਵਮਰਤ੍ ਲਾਲ ਵੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਬੇਹਦ ਵਭਆਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਲੁਿੱ ਕਣ ਕੇ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਬੇਸ਼ਕ, ਪੁਵਲਸ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. 

'ਵਫਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਇਕਿੱਠਾ 
ਬੈਠੇ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ (ਅਲਪਸੰਖਅਕ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫ਼ਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਗ੍ਲਤ੍ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਵਹਫ ਜ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਭੇਜਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ, ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਚਾਚੇ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਇਧਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਪਰ, ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ.' 
 

ਭੋਲਾ  ਾਥ ਗੁਲਾਟੀ 
 



'ਬੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਚ ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਪ ਰੇ ਪਰਦੇ ਤ੍ੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਵਚਹਰਾ 
ਵਦਖਾਉਣ ਤ੍ੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹਚਵਕਚਾਉਂਵਦਆਂ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੀਬੀਜੀ ਵਕਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਔਰਤ੍ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਰਖੜੀ ਬੰਨਹ ੀ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ, "ਉਹ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੰੁਡਾ 
ਹੈ, ਬੀਬੀਜੀ". 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਅਚਾਨਕ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਹਈ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਥੋੜੀ ਦੇਰ 
ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਚੰਵਘਆੜਾਂ ਸੁਵਣਆਂ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਵਦਨ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਵਨਆਨਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਕਿੱਲੀ 
ਔਲਾਦ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਸ ਜਲ ਸ ਤ੍ੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 
ਸੀ. ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਵੇਖਣ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍, ਫਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਬਣ ਕੇ 
ਆਇਆ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਕਸ਼ਨ ਚਾਚਾਜੀ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਵਜਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ 
ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਆਏ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੜਬੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਕਦੀ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ 
ਲੀਤ੍ਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ 
ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਵਲਆਂ ਉਪਰ ਕਈ ਹਮਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ, 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲ ਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ 
ਲੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਖ ਨ ਖਰਾਬੇ ਤ੍ੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ. ਕਦੀ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾਂ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ, 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਪਗ੍ੜੀ ਬਿੱ ਨਹ ਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਤ੍ਹਾ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜੀ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ.'  
 

ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਰਪੋਰਟਾਂ 
 

ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਵੀ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਵਲਆਂ ਉਪਰ ਸਾਫ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਸ਼ਾਂਤ੍ ਜਲੁਸ ਕਿੱ ਵਢਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਉਪਰ ਚਲੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਣਾ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਸ ਵਾਵਕਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ 
ਹੈ, ਵਹੰਦ  ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਸੇਠ ਕਵਲਆਣ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਰਵਹਮ ਕਤ੍ਲ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਮਵਹਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ, ਡਾ. ਵਕਚਲ  ਦੀ ਵਜ਼ਲਿੱ ਤ੍ ਦਾ ਖਾਸ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ (1989: 104–5). 
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਾਵਕਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਵਲਖਦੀ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਕ, 
ਉਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ) ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਕੀਤ੍ਾ. 



 
ਗਵਰ ਰ ਜੇ ਕੀ ਸ 
 

ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 100 ਮੌਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਦੋ ਵਦਨ ਬਾਦ, 8 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਉਹ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ 140 ਲਾਸ਼ਾਂ 
ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ 200 ਦ ੇ
ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ 500 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ (Carter, 2007a: 69). 10 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਵਕਆਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ ਵਕ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਮੁਸੀਬਤ੍ ਵਫਰ 
ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ. 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ, 'ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਨੇ, ਪਰ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਹਤ੍ਰ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਕਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ 
ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦੰਗ੍ਾਈ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਜਬੁਰਨ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਪਈ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗ੍ਾ 
ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' (Carter, 2007a: 81). 17 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ, 'ਮੁਲਤ੍ਾਨ 
ਤ੍ੇ ਹੰਗ੍ਾਮਾ ਤ੍ਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, ਜਦ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਿੱਕ ਜਲੁਸ ਕਿੱ ਵਢਆ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ "ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗ੍ਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਦੁਪਵਹਰ 12 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:15 ਤ੍ਕ, 
ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਲੋਕ - ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ , ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਕਾਫ਼ੀ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਿੱ ਟ ਹੈ'(Ibid: 85). ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਵਬਹਤ੍ਰੀ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ. 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  
ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਸ ਬਾ ਹੁਣ ਕਾਬ  ਤ੍ੇ ਸੀ. 
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9 
ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਦੰਗ੍ੇ :  

ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗ੍ਦ ੇਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਪੋਟੋਹਰ ਪਲੇਟ  (ਪਠਾਰ) ਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ ਦੇ ਖੈਬਰ ਦਰਰੇ ਤ੍ੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਉਪ-ਮਹਾਦੇਸ਼ 
ਦ ੇਵਸਿੱ ਧੇ ਰਸਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਪਇੰਦਾ ਹੈ. ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮਿੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਮਲਾਵਰ, ਇਸੀ ਰਾਹ 
ਤ੍ੋਂ, ਪ ਰਬ ਜਾਂ ਦਿੱ ਖਣ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਪੁਰਾਤ੍ਿੱ ਤ੍ਵ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵੈਵਦਕ ਅਤ੍ੇ ਬੋਧੀ 
ਸਵਭਅਤ੍ਾਵਾਂ ਪੋਟੋਹਰ ਖੇਤ੍ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਫਿੱ ਲੀ-ਫੁਿੱ ਲੀ ਸਨ. ਤ੍ਕਵਸ਼ਲਾ ਤ੍ੇ ਬੋਧੀ ਵਗ੍ਆਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਕੇਂਦਰ, 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ 20 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੁਰ ਨੇ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ, 
ਤ੍ਵਹਜੀਬੀ, ਰਣਨੀਤ੍ਕ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ, ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਰਹਾ ਹੈ. 

ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗ੍ਈ ਜਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ ਇੰਡੀਆ 
ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਗ੍ੈਰੀਸਨ (ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਗ੍ੜ) ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਦਿੱ ਰ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਨ ੰ  ਇਥੇ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਵਕਆਂ, ਅਫਗ੍ਾਵਨਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਮਿੱ ਧ ਏਸ਼ੀਆ ਉਪਰ ਪਰਭਾਵ ਲਈ, ਵਬਰਟੇਨ ਨੇ ਰ ਸ 
ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੀ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਬਦਨਾਮ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ੇਮ (ਵਿੱ ਡੀ ਖੇਡ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਤ੍ਲਾਹ 
ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ. 1947 ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ 
ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਟੁਕੜੀ, ਕਈ ਸੌ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਵਜ਼ਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. 1941 ਦੀ 
ਸੈਂਸਿੱ ਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 185,042 ਆਬਾਦੀ ਤ੍ੋਂ, 49000 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਦੋ ਛਾਉਣੀਆਂ, 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਛਾਉਣੀ ਅਤ੍ੇ ਚਕਲਾਲਾ ਛਾਉਣੀ, ਤ੍ੇ ਕੇਂਦਰਤ੍ ਸਨ. ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍,ੇ 
ਜ਼ਾਹਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ, ਵਕਸੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਦੰਗ੍ੇ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਵਚਨਬਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾ ਪਿੱ ਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤ੍ਦ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ 
ਔਵਚਨਲੇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  26 ਜ ਨ 1947 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਵਲਖੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਵਜਨਾਹ ਦੀ 
ਇਹ ਚਾਹਤ੍ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱਲ ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ 'ਵਫ਼ਰਕ  
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਮੁਹਿੱਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ੍ੇ'(Mansergh and Moon, 1982: 660–61). 
ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਮਝ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਮਕਸਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਯ ਰਪੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡਾ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਕਈ ਸੌ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਯ ਰਪੀ ਪਰਵਾਰ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 



ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੇ ਮੰਡਲ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਦਿੱ ਰ ਦਖ਼ਤ੍ਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਰਚਨਾ ਤ੍ੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਸਿੱਚ ਸੀ. ਪਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ. 
ਵਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਪਾਰ, ਵਵਣਜ ਅਤ੍ੇ ਸਾਹ ਕਾਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਸਖਾਂ ਦੇ ਕਾਬ  ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ 
ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਪੁਸ਼ਤ੍ਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਖਤ੍ਰੀ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਜਾਂ ਅਰੋੜਾ ਉਪਜਾਤ੍ ਦੇ ਵਹੰਦ  
ਸਨ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਪੇ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ , ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਕਈ ਸੁਵਨਆਰ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਸਨ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ੍ਰੀਬ ਸਨ; 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਭੁਗ੍ਤ੍ਾਨ ਕੀਤ੍ੇ ਮਜਦ ਰ ਹੰੁਦੇ ਸਨ. 

ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕਰਨਾ ਵਦਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ 
'ਮਾਰਵਸ਼ਅਲ ਰੇਸੇਸ (ਜੰਗ੍ੀ ਕੌਮ)' ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਰਾਜਪੁਤ੍, ਘਕਿੱਰ ਅਤ੍ੇ ਅਵਾਨ ਕਬੀਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (Tan, 2005). ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਲੀਤ੍ ੇਇੰਟਰਵਵਊਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤ੍ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਉਪਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ, ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਲਾਈਕ ਵਵਕਸਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪੋਟੋਹਰ ਦੀ ਬੰਜਰ, 
ਪਿੱਥਰੀਲੀ ਅਤ੍ੇ ਸਖ਼ਤ੍ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰੋਤ੍ ਵਸਰਫ਼ ਬਾਵਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਵਸਪਾਹੀ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਮੁਹਇਿੱਆ ਹੰੁਦੇ ਰਵਹਣ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੌਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਜਦ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ 
ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਉਪਰ ਬਵਹਸ ਹੋਈ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥਲੇ, ਉਣ ਮਨਸ ਵਬਆਂ 
ਨ ੰ  ਖਾਵਰਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ ੇਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱਖ 
ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਹੰੁਦੇ ਸਨ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਹੁਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ 
ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ. 

1947 ਤ੍ਕ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੋਂ ਮੁਅਿੱ ਤ੍ਲ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜ਼ੀ, ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਖਣ-
ਪ ਰਬ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿੱਧ-ਪੁਰਬ ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਪਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਮਾਲੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਿੱ ਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਵਧ ਗ੍ਈਆਂ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ, ਕਿੱਮ ਦੀ 
ਤ੍ਲਾਸ਼ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੁਜੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਲਈ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਦੇ ਰਵਹੰਦੇ 
(ਇੰਂੰਟਰਵਵਊ: ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਰ). ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇ ਨਾਲ ਲਗ੍ੇ ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ (ਹੁਣ ਅਟਿੱਕ) 
ਅਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ.  

 

1941 ਦੀ ਿਰਦਿ ਸ਼ੁਿਾਰੀ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਆਬਾਨਦਅਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ (ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਹਿੱ ਸਾ (%) 



ਮਯ ਵਨਵਸਪੈਵਲਟੀ ਅਤ੍ੇ ਛਾਉਣੀ ਅਤ੍ੇ ਚਕਲਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ) 
ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 185,042 100.00 
ਮੁਸਵਲਮ 81,038 43.79 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ 62,397 33.72 
ਵਸਿੱ ਖ 32,054 17.32 
ਦ ਜੇ: ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਅਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਸੀ 9,957 5.38 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਤ੍ਦਾਦ ਵਹਿੱ ਸਾ (%) 
ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 785,231 100.00 
ਮੁਸਵਲਮ 628,193 80.00 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟ 82,453 10.50 
ਵਸਿੱ ਖ 64,127 8.17 
ਦ ਜੇ: ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਅਧਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਸੀ 10,448 1.33 

 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਵੇਖ 

ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਜਦ ਦਸੰਬਰ 1946 ਨ ੰ  ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਐਨ ਡਬਲੁ ਐਫ ਪੀ  ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਆਏ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹਵਥਆਰਬੰਦੀ ਦੀ 
ਪੁਕਾਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਪਹੰੁਚੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਿੱ ਵਲਆਂ ਤ੍ੇ 
ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਤ੍ੇਜ ਕਰਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ. 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਆਸ-ਪੜੋਸ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਝੜਪਾਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰ 
ਪਵਹਲੀ ਲੜਾਈ, ਸਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਹੋਈ. 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਵਰਪੋਰਟ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਤ੍ੋਂ ਆਈ ਇਿੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜ ਨੇ ਮਰੀ ਪਹਾਵੜਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਝਿੱਕਾ ਗ੍ਲੀ, ਘੋੜਾ ਗ੍ਲੀ ਅਤ੍ ੇ
ਲੋਅਰ ਟੋਪਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ.  12 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਵਕ ਕਹੁਤ੍ਾ, ਗ੍ੁਜਿੱ ਰ 
ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਮੰਦਰਾ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਤ੍ੇਹਜੰਗ੍, ਹਸਿੱਨਅਬਦਾਲ ਅਤ੍ੇ 
ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਗ੍ੜਬੜੀ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. 7 ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ  ਨੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੀ ਝੜਪਾਂ ਬਾਰੇ 
ਖ਼ਬਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਰੋਜਾਨਾ, 14 ਮਾਰਚ ਤ੍ਿੱ ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਂਦਾ ਵਰਹਾ, ਵਕ ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜ 
ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਲਪੇਟ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮਾਰਚ 
1947 ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ, ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਐਲ.ਕੋਅਟਸ (OBE) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ.  
ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ , ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਦਨ ਗ੍ੁਜਾਰੇ ਅਤ੍ ੇ
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਵਾਵਕਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗ੍ਵਾਹ 
ਸਨ. ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਸਿੱ ਵਖਆਵਵਦ ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਸਸ ਦ ਅਵਹਮਦ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲਾ, ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ ਸੀ. ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ 



ਜਨਾਬ ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਈ 2002 ਤ੍ੇ, ਵਿੱ ਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ 
ਕਨਫੇਰੇਂਸ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. 
 

ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਿਸੁਦ ਅਨਿਿਦ 
 

'1947 ਨ ੰ , ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ੍ੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ, ਗ੍ੌਰਡਨ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਸ ਦਾ ਲੇਕਚਰਾਰ ਸੀ. 
5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਮੇ, ਇਿੱਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਲੜੇ. ਕਾਲੇਜ ਦੇ 
ਵਪੰਵਸਪਲ, ਡਾ.ਸਟ ਵਰਟ (ਇਿੱਕ ਅਮਰੀਕਨ), ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਐਲ.ਕੋਅਟਸ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਗ੍ਏ, ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਮਲਣ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਡਾ.ਸਟ ਵਰਟ ਬੇਹਦ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ 
ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 
ਕਾਰਕੁਨ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਵਹ ਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੀ, ਇਿੱਕ ਖ ਨੀ ਹੋਲੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਮੈਂ ਜਦ 
ਕਾਲੇਜ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ੍ਦ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਮਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ 
ਖੜਹੇ ਸੀ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਲੰਬੇ ਛੁਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਦੋਵੇਂ ਭੜਕਾਉ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੰ ਵਕ 
ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਵਧਆਪਕ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਵਨਕਲ ਕੇ, ਕਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਕਾਮਰੇਡ ਗ੍ੁਰਬਕਸ਼ ਵਸੰਘ 
ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੇਆਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਬਰਤ੍ਨ ਲਈ, ਵਫਟਕਾਵਰਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੁਰਬਕਸ਼ ਮੈਨ ੰ  ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਗ੍ਏ. ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਰਵਹਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ. ਕਾਮਰੇਡ ਵਵਸ਼ਵਨਾਥ ਸਹਗ੍ਲ, ਜੋ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਮੀਰ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. 

'5-6 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਹੋਏ ਸਫ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵਬਖਰੇ ਹੋਏ ਵਮਲੇ. ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਕਸਾਰ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਖ ਹ ਤ੍ੇ ਡਾਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਇਹ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ. ਉਹ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ ਦੋਸਤ੍ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਜੋਰਦਾਰ ਚੀਕ 
ਸੁਣੀ ਗ੍ਈ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਚਾਕ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਖੁਨ ਤ੍ੇ ਲਥਪਥ, ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ੍ਯੋਗ੍ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਕਈ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਲ ਿੱ ਟ ਅਤ੍ੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦ ੇਵਾਵਕਅੇ ਹੋਏ. ਪਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ.  

'ਹਾਲਾਂਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਕੌਮੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ 
ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਮਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ. ਗ੍ੌਰਡਨ ਕਾਲਜ 
ਤ੍ਵਹਜੀਬੀ ਅਤ੍ੇ ਅਕਲੀ ਵਵਵਧਤ੍ਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੰਗ੍ਮ ਸਥਾਨ ਸੀ. ਅਕਲੀ, ਵਸਿੱ ਵਖਆਵਵਦ, ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਦੁਜੇ ਸਮਾਜਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ, ਰੋਜਾਨਾ ਕਾਲੇਜ ਦੀ ਕੈਨਟੀਨ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹ ੰ ਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ੰਦਾ-ਵਦਲਹੀ 
ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਮੁਿੱ ਖ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜ ਦ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੰ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ 



ਦੁਜੇ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤ੍ਲਖ-ਵਮਜ਼ਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. 
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜ ਸਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਬਹੁ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੀ. ਗ੍ੁਰ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਰੀਦ, ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ 
ਤ੍ਾਲ ਿੱ ਕ ਰਖਦੇ ਸੀ. ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਕਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਿੱ ਸ ਸੀ. 1946 ਤ੍,ੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਵਭਨੇਤ੍ਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਜੋ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੰਬਈ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱ ਮ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ 
ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋਏ. ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਮਾਰਕਸੀਸਟ ਸਨ. ਸਾਨ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਿੱਕੀ-ਪਸੰਦ ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਾਂਗ੍ੇ. 
ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਦੰਗ੍ੇਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਨ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗ੍ੀ.' 
 

ਸ਼ੇਖ  ੂਰ ਦੀ  
 

'ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲਾ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਤ੍ਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 
ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਕਿੱ ਵਢਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ 
ਬਾਹੁਬਲੀ ਚੌਧਰੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਭੜਕਾਉ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਣ, 
ਪਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ. ਇਿੱ ਕ ਹਿੱਥ-ਪਾਈ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ 
ਵਕਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਟ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਵਹਰਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਮੌਲਾ ਨ ੰ  ਇਸ 
ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਫ਼ਸਾਦ ਚਲਦਾ ਵਰਹਾ. ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸੰਪਤ੍ੀ ਦਾ 
ਬੇਹਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਹੋਰ ਲ ਿੱ ਟਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆਂ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮਗ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹਵਥਆਰਬੰਦੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਬਾਅਦ ਤ੍,ੇ ਹਾਲਾਂਵਕ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਥੋਂ ਭਿੱਜਣਾ ਪਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ 
ਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਾਰੀ ਹੈ. 1947 ਦ ੇ
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਬਾਦੀ ਸੀ. ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਨੇਕ ਅਤ੍ੇ 
ਰਵਹਮਵਦਲ ਲੋਕ ਸਨ. ਦਿੱ ਤ੍ ਬਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਵਕਨ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਵਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ.' 
 

ਸ਼ੇਖ਼ ਿੁਿੱਿਦ ਇਸ਼ਾਕ 
 

'ਪਵਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਥਾਪਰ ਉਪ-ਜਾਤ੍ ਦੇ ਅਰੋੜਾ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚ ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਉਂਦੇ 



ਸੀ. 1946 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਤ੍ਕ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਸਆਸੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੀ 
ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਦਾ ਗ੍ੜ ਸੀ. ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਅਤ੍ੇ ਅਹਰਾਰ 
ਵੀ ਹਰਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਕਮਊਵਨਸਟ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੁਹ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ੍ 
ਮੌਜੁਦਗ੍ੀ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ 1945-46 ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍, ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲੀਤ੍ੇ 
ਸਨ. 
'4 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਗ੍ੜਬੜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ੍ ਸੀ. 
ਪਵਹਲੀ ਝੜਪ ਤ੍ਦ ਹੋਈ, ਜਦ 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ-ਵਹੰਦ  ਜਲੁਸ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 
ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ. ਵੀਰਵਾਰ, 6 ਮਾਰਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ. ਆਮ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, 
ਵਪਛਲੇ ਵਦਨ ਦੀ ਗ੍ੜਬੜ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰੁ ਰੋਡ (ਹੁਣ ਘਜ਼ਨਵੀ ਰੋਡ) ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲੀਂ. ਦੋਵੇਂ 
ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੁਜੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਦਾਗ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਦੁਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਵਾਵਕਅੇ ਹੋਏ. ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ 
ਕਰਤ੍ਾਰਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਦੁਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਰਿੱਤ੍ਾ (ਰਿੱਟਾ) ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਢੋਕ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਲਈ ਮਹਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਦਾੜਹੀ ਮੁਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਣ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਵਰੋਧ 
ਕੀਤ੍ਾ, ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦੁਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਬਾਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ੜ ਸੀ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵਭਅੰਕਰ ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦੁਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਲੜਾਈ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾ ਤ੍ੇ ਦਰਵਮਆਨ ਸੀ. ਪਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਵਗ੍ਰਦ ਦੇ 
ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਹਦ ਬੇਰਵਹਮ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਬਿੱਚ ਕੇ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਆ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ.'  
 

ਿਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਨਿਿਦ 
 

'5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨ , ਇਥੇ ਰਾਜ਼ਾਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨ ੰ  ਨਾ ਖੋਲਣ ਲਈ 
ਆਗ੍ਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਗ੍ੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਚੁੰ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਦਿੱ ਸ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 
ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਰਖਦੇ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੇਂਦੇ ਸੀ. 6 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਝੜਪਾਂ ਹੋਰ ਬਦਤ੍ਰ 
ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਜਾਮਾ-ਇ-ਮਸਵਜਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ 
ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਢੋਕ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਦਾੜਹੀ, ਜਬਰਨ, ਮੁਨ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦੰਗ੍ੇ, ਜਲਦ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ 
ਸਤ੍ਰ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਹਾਲਾਤ੍, ਯਕੀਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਰਸਯੋਗ੍ ਸੀ. ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸਲ ਕ, ਪਿੱਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤ੍ਾਲੀਮ 
ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ. 



ਰਸ਼ੀਦ ਨ ਸਾਰ 
 

'ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਬੜ ਦੋਵੇ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ. 6 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਲੇ, ਲਾਲ ਕੁਰਤ੍ੀ ਤ੍ੇ, ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ. ਪਰ, ਇਸ 
ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਦਿੱਸ, ਸ਼ੇਖ ਬਰਕਤ੍, ਗ੍ਿੱਦਾਰ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ. ਸ਼ੇਖ ਬਰਕਤ੍ ਦੀ ਬੈਠਕ 
ਤ੍ੇ 7 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਜਦ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਦਿੱ ਸ ਪਹੰੁਚੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 
ਇਿੱਕ ਬਦਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਸੰੁਦਰ ਵਸੰਘ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਬਿੱਚ ਕੇ ਵਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ ਮਗ੍ਰ ਕੁਹਾਵੜਆਂ ਅਤ੍ੇ ਘੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣਨ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਕਲਮਾ ਪੜਹਨ ਦੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਪਰ 
ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਸੁਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਬਾਦਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁਹਾਣੀ ਅਤ੍ੇ ਲੰਬੇ ਛੁਰੇਆਂ ਨਾਲ, ਸੰੁਦਰ ਵਸੰਘ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਦਾੜਹੀ ਮੁਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਵਜਸਮ ਨ ੰ  
ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਵਢਆ. ਉਸ ਦਾ ਲਹ , ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਦੇ ਤ੍ਾਲਾਬ ਦ ੇ ਲਾਗ੍  ਪਾਨੀ ਨਾਲ 
ਘੁਲਵਮਲ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਧ ੜ-ਘਿੱਟੇ ਨਾਲ ਲਹ  
ਵਮਲ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਾੜਾ ਭ ਰਾ ਗ੍ਾਰਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਅਿੱ ਜ ਤ੍ਕ, ਉਹ 
ਜ਼ਲੁਮ ਯਾਦ ਹੈ. ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰਣ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਕਾਤ੍ਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱ ਮ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਕਰ ਲੈਣ. 

'ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਟਿੱ ਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ 
ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਸ਼ਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਖਾਕਸਾਰ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨਾਲ 
ਜੁਵੜਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਆਗ੍  ਅਸ਼ਰਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਨ  ਸਹੰੁ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ੍ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, 
ਅਸ਼ੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਾਂਗ੍ੇ, ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਇਆ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਵਕ ਇਿੱਕ 
ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ 5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਉਸ 
ਵਭਆਨਕ ਕਤ੍ਲ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗ੍  ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਾਅਦੇ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਪੀੜਤ੍ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਤ੍ੇ ਪਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਏ. ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੀਮਤ੍ ਸਨ. 
ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ.' 
 

ਿਰਨਕਸ਼  ਨਸੰਘ ਿੇਿਤਾ 



'ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਕੋਨਵਟਰਲਾ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਆ ਗ੍ਏ 
ਸੀ. ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਦੀ ਬਿੱ ਨੀ (ਵਨਵਾਸ) ਦੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੇ 
ਨਜਦੀਕ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਬਣ ਕੇ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ 
ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਇਲਾਕਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੰਗ੍ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਨੋਂ  ਤ੍ਰਫ਼ੌਂ ਬੰਦ ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਅਸਲੀ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਹਜ਼ਾਰਾ 
ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰੇਲਵੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਟੀ.ਟੀ.ਈ. 
ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਪਰਧਾਨ, ਗ੍ੁਲ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਘੇਰ ਕੇ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਮੁਿੱ ਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਗ੍ੁਲ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਉਹ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਹਵਥਆਰ ਬੰਦ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਜ ਨ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਗ੍ਏ.'  
 

ਅਿਰ ਨਸੰਘ 
 

'ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਉਸੇ 
ਵਦਨ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਣਾਅ ਵਿੱ ਧਣ ਲਗ੍ਾ. 5 ਮਾਰਚ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਝੜਪਾਂ ਦਾ, ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ ਸੀ. ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਣ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਚੀਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚੌਧਰੀ 
ਮੌਲਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਪਵਹਲੀ ਝੜਪ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 
ਪਰ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤ੍ੋਂ ਅਸ਼ੀਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਇਿੱ ਕ ਵਾਵਕਅੇ ਤ੍ੇ, ਈਰੋਸ ਵਸਨੇਮਾ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 30 ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ 
ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦੁਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਖਦੇੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਮਜਬ ਤ੍ ਮੌਜੁਦਗ੍ੀ ਸੀ. 

'ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਜੋ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਾਂ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਣ ਦੀ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ੍ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ. ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਜੰਗ੍ ਨਹੀਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ 
ਸਕੇ, 'ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਬੇਹਦ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਉਣ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ ਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਮੈਨ ੰ  
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਕਸਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਅਸ਼ਰਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਇਆਂ. ਪਰ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਰਜਨ ਸਨ. 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਨੇ, ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਮਜਬ ਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰਵਹਮ ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਇਆ. 

'ਮੈਂ ਇਹ ਮਿੱਨਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਕਾਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ੍ ਚੁਕਾਈ. ਮੈਂ ਖੁਦ, ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, 



ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁਿੱ ਛੋ, ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮਾਕ ਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਵਕਊਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਵਹਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ.' 
 

ਿਦ ਲਾਲ ਨਸੰਘ 
 

'6 ਮਾਰਚ ਪਿੱ ਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਵਦਨ ਸੀ, ਜਦ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਇਿੱ ਕ ਖ ਨੀ ਫ਼ਸਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. 
ਕਵਲਆਣ ਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲੀ ਗ੍ੋਲਾਬਾਰੀ ਤ੍ੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ 
ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਸਾਬਤ੍ ਵੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਬਹਤ੍ਰ ਜੋਧਾ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਚੌਧਰੀ ਮੌਲਾ ਅਤ੍ੇ 
ਚੌਧਰੀ ਹਿੱ ਕਾ ਸਨ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਰ ਦੀ ਕੀਮਤ੍ 50000 ਰੁਪਏ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਿੱ ਕ 
ਰਕਮ ਵਕਸੇ ਵਸਿੱਖ ਆਗ੍  ਦੇ ਵਸਰ ਲਈ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਖ਼ਾਕਸਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ 
ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਜਦ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਨ ੰ  ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਆਏ. 

'ਜਦ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜ ਸੁਰ  ਹੋਈ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦਰਗ੍ਾਹ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਬੰਬ 
ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਬਾਬਾ ਗ੍ੁਰਬਕਸ਼ ਵਸੰਘ, ਜੋ ਮਸ਼ਹ ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੜਾਕ  ਭਗ੍ਤ੍ ਵਸੰਗ੍ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਸਨ, ਇਸ ਕਿੱ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਜਦ ਗ੍ੁਰਬਕਸ਼ ਵਸੰਘ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਿੱਕ ਜੰਤ੍ਰ ਤ੍ੇ 
ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਆੰਤ੍ਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗ੍ਈਆਂ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦ 
ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਵਪਤ੍ਾ ਇਹ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਦੀ ਵਹਮਿੱਤ੍ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਸੀ. 
ਤ੍ਦ, ਗ੍ੁਰਬਕਸ਼ ਵਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤ੍ੇ ਘੁਸੇੜ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ.' 
ਐਸ਼.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅੰਸ਼ ਇਿੱਕ ਸਿੱਚਾਈ, ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਰਹੇ: 
 

5 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਾਵਕਅੇ ਨ ੰ  ਸੁਣਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਵਨਕਾਵਲਆ ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫ਼ਰਕ  
ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਣ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ (ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍) ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਜਲ ਸ ਉਪਰ ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਖ਼ਲਾਖ਼ਤ੍ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਸ ਜਲ ਸ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਖੁਲਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਸ਼ਕਸਤ੍ 
ਹੋਈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਪੰਡਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲਰਾ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ 
ਸੀ, ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਟੁਿੱ ਟ ਕੇ ਪੈ ਗ੍ਏ. ਪਰ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੱ ਵਲਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤ੍ੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਡਿੱਟ ਕੇ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗ੍ਏ (ਪ. 78). 

 



ਨਪੰਡਾਂ ਉਪਰ ਿਿਲੇ 
 

ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਲਾਤ੍ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ, ਵਮਸਾਲ 
ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 7 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਤ੍ਕਵਸ਼ਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਦੰਗ੍ਾਇਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਨ ੰ  ਰੋਵਕਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 22 ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਐਸ਼.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵੀ ਹੈ (1991:86). ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਵਰਪੋਰਟ ਵੀ 
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (1995: 87). ਅਤ੍,ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 'ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ' ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ (ਹੁਣ ਅਟਿੱਕ) ਅਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਉਪਰ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ 
ਹਮਲਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਖ਼ਤ੍ਮ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਵਕਆ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਹੀਨੇਆਂ ਦੇ ਉਲਟਫ਼ੇਰ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ. 
 

ਰਾਵਲਨਪੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਉਪਰ ਜਸਨਟਸ ਿੁ ੀਰ ਦੀ ਨਟੱਪਣੀ 
 

ਜਸਵਟਸ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਮੁਨੀਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਵਟਸ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਫਰੌਮ ਵਜਨਾਹ ਟ  ਵਜ਼ਆ ਤ੍ੇ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗ੍ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਗ੍ੜਬੜ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਅਤੇ੍ ਹਮਲਾਵਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ (ਵਜਨਾਹ) ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਬਦਸ਼ਗ੍ਨ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖੁਦ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਪੰਡੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ 
ਸਦਿੱਸ ਨ ੰ  ਭੇਜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ, ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤੇ੍, ਅਗ੍ਰ ਇਹ 
ਕਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਤੇ੍ ਬਤੌ੍ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗ੍ਵਰਕ, ਸਮਾਨ ਹਿੱਕ 
ਹੋਣਗ੍ੇ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ੍ ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ 5 ਜ ਨ 1947 ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ।3 ਜ ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ- ਲੇਖਕ॥ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ੍ ਯਕੀਨ 
ਨਾਲ ਵਕਹਾ, 'ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਗ੍ਿੱ ਦੀ ਤੇ੍ ਬੈਠਣ ਦੋ; ਵਫਰ ਤੁ੍ਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹ ਦਾ ਹਰਕਤ੍ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲ 
ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ੍'. ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ  ਇਸ ਕਿੱ ਮ ਲਈ, ਖੁਦ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ੜਬੜੀ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਵਸਿੱ ਖ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਵਜਸ ਨ ੰ  "ਵਸਿੱ ਖ ਪਲਾਨ" ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ੍, ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਨਾ ਸੀ (1980: 17). 

 

ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਾ ਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੇ ਆਗ੍  ਨੇ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਜਨਤ੍ਕ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ 
ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਅਤ੍ੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਵਲਵਪੰਡੀ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਬਆਨ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ. ਵਜਨਾਹ ਪੇਪਰਸ ਤ੍ੇ ਵੀ ਰਾਵਲਵਪੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ 



ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਵਨੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾਵਦਲੀ, ਵਸਿੱ ਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭ ਲੇ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, 
ਦੋਨੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਕਰਣ ਦੀ ਪਵਹਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ - ਇਿੱ ਕ 
ਬੁਵਨਆਦੀ ਸ਼ਿੱਕ ਦੀ ਜੜਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਢ ੰ ਘੀ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ ਸਨ. ਮੇ.ਜ. (ਵਰਟ.) ਸ਼ਾਵਹਦ ਹਮੀਦ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ 
ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਿੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਿੱ ਵਸਆ. 13 ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਨ ੰ , ਜਦ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, 'ਵਸ਼ਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, 
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੰੁ ਖਾਦੀ ਹੈ' (Hamid, 1986: 248). 
 

ਖੋਸਲਾ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਜੀ ਨਰਪੋਰਟਾਂ 
 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੇ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 7,000 ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਖੋਸਲਾ 2,000 ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹੈ. ਵਗ੍ਆਨੇਂ ਦਰ ਪਾਂਡੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਵਖਰ ਤ੍ਕ, 80,000 ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੋਂ, ਮਿੱਧ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਵਕ ਵਦਿੱ ਲੀ ਹੋਰ ਯ .ਪੀ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਦ ਰ, ਪਨਾਹ ਮੰਗ੍ ਚੁਕੇ ਸੀ (2001: 24). ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਹੰਸਕ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਦਰਜ ਵਤੰ੍ਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ, ਵਹੰਦ  
ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਕਾਗ੍ਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੇਖੀ. ਇਹ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਮੁਘਲ, ਬੇਵਲ ਅਤ੍ੇ ਬਸਾਲੀ ਵਪੰਡਾ 
ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਸੌ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ੍, ਬੀਮਾਰ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਪੀੜਤ੍ ਲੋਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਸ਼ਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ 
ਜੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਗ੍ਏ (Ibid: 74–9). ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸੰਕਲਨ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਸਵਤ੍ਕਾ ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਪੀਆ, ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ਦੀ ਰੇਪ ਔਫ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਪੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੋਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਭੜਕਾਵੇਗ੍ੀ. 

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ, 
ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਸਰ ਵਢ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਜਾਂ ਇਕਿੱਠਾ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਵਾਲ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਮੁਸਵਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਦੇਂਦੇ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ 
ਲਗ੍ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਵਹਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੈ. ਬਹਰਹਾਲ, ਇਿੱਕ ਸਚਾਈ ਵਕ 5 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ੍ੀ ਝੜਪ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ ਇਨ ਦੋ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੇ 
ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੀਮ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਇਲਾਵਕਆ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੀ ਅਤ੍ੇ ਇਤ੍ਲਾਹ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਵਕਹਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੈ: 



ਇਹ ਦੰਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਜਾਨ ਬ ਝ ਕੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਸਨ. ਗ੍ੜਬੜ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ 
ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ, ਮਸੀਤ੍ਾਂ ਤੇ੍ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਇਆਂ ਵਜਸ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਈਦ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ (ਸ਼ਾਹ?) 
ਐਮ.ਐਲ.ਏ(ਪੁਰਵਲੇ), ਕਹੁਤ੍ਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਲ ਖ਼ਾਨ, ਤ੍ਹਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ੍ ਕਹੁਤ੍ਾ ਦਾ ਪੁਵਲਸ ਐਸ.ਆਈ, 
ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਰਵਹਮਾਨ ਅਤੇ੍ ਕਾਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੇ੍ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਣ ਲਈ, 
ਦ ਤ੍ ਭੇਜੇ…ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਭੀੜ ਵਜਸ ਨੇ ਕਹੁਤ੍ਾ, ਥੋਆ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ੍ ਨਾਰਾ ਵਗ੍ੈਰਾ ਤੇ੍ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਅਗ੍ਵਾਈ ਘੋੜੇਆ ਤੇ੍ ਸਵਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ……ਜੋ ਟੌਮੀ ਗ੍ਿੱ ਨ, ਵਪਸਟਲ, ਰਾਇਫਲ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ, 
ਕੁਹਾੜੀ, ਪੇਟਰੋਲ ਦੇ ਕਨਸਤ੍ਰ ਅਤੇ੍ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱਕ ਵਕ ਬਾਈਨੋਕਊਲਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ…… 

ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜ (ਇਣ ਚਾਰ ਵਹਿੱਸੇਆਂ ਤੇ੍) ਵੰਡੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ: 1. ਬੰਦ ਕਧਾਰੀ; 2. ਤ੍ਾਲੇ ਤੋ੍ੜਣ ਵਾਲੇ; 3. 
ਪੇਟਰੋਲ ਅਤੇ੍ ਵਕਰਾਵਸਨ ਤੇ੍ਲ ਨਾਲ ਵਤ੍ਆਰ 4. ਭਾਰ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ; ਜੋ ਲੁਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਸਾਮਾਣ 
ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ… 

ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ੍ ਪਵਵਤ੍ਿੱਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਅਮਨ ਦੀ 
ਖ਼ਵਾਇਸ਼ ਜਤ੍ਾ ਕੇ, ਅਤੇ੍ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਹਿੱਥਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਮਜਬ ਰ ਅਤੇ੍ ਵਨਹਿੱ ਥੇ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਵਹਮਿੱ ਤ੍ 
ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਤ੍ਾਲੇ ਤੋ੍ੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ੍ ਲੁਿੱ ਟੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚਰਾਂ, ਗ੍ਧੇਆਂ ਅਤੇ੍ ਊਠਾਂ ਦਾ ਦਸਤ੍ਾ ਲੈ ਕੇ, 
ਹਰਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਜਾਵਹਦੀਨ ਪੇਟਰੋਲ ਅਤੇ੍ ਵਕਰਾਵਸਨ ਦੇ ਕਨਸਤ੍ਰ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਲੁਿੱ ਵਟਆਂ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ੍ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਵਫਰ ਮੌਲਵੀ ਹਜਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਜੋ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤ੍ੋਂ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤ੍ਬਦੀਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਹਜਾਮ ਵਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਅਤੇ੍ ਦਾੜਹੀ ਮੁਿੱ ਨ ਦੇਂਦੇ, ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਸਮਾਨੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਵੀ 
ਮੁਸਵਲਮ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ. ਮੌਲਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਹਦੇ ਅਤੇ੍ ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ ਵਨਕਾਹ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੁਿੱ ਟੇਰੇ 
ਆਉਂਦੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ੍ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨ, ਦੋਵੇਂ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਦੇ (Talbot, 2008: 425). 

 
ਹਮਲੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਮੁੜ ਗ੍ਏ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਿੱਖ ਬਹੁਤ੍ 
ਮਜਬੁਤ੍ੀ ਨਾਲ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਰੁਖ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ਾ. 11-14 ਦਸੰਬਰ 2004 ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ 1947 ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਥੋਆ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੀ 
ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੁਟਾਵਲਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤ੍ਮ ਵਕਤ੍ਾਬ, ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਇਡ ਔਫ ਦ ਸਾਇਲੇਂਸ 
(2000) ਤ੍ੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲਣ ਯੋਗ੍ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਥੋਆ ਖਾਲਸਾ ਕਹੁਤ੍ਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਨਊਕਲੀਅਰ ਏਨਵਰਚਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਵਥਤ੍ ਹੈ. ਫਰੀਡਮ ਇਨ ਵਮਡਨਾਈਟ ਤ੍ੇ ਲੈਰੀ 
ਕੌਲੀਨਸ ਅਤ੍ੇ ਡੋਵਮਵਨਕ ਲੇਪੀਅਰ ਨੇ ਕਹੁਤ੍ਾ ਦੇ ਤ੍ਸੀਹੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵਕ 2000 ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਰ 1500 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ, ਇਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਝ ੰ ਡ, ਕਹੁਤ੍ਾ ਤੇ੍ ਭਵਘਆੜਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮੁਹ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਆ ਪਹੰੁਚਾ, ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਹੋਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ 
ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਗ੍ੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਪੀਪੇਆਂ ਨਾਲ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. ਵਮਨਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅਿੱਗ੍ ਦੀ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ ਤੇ੍ ਆ 



ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪਰਵਾਰ, ਮਦਦ ਲਈ, ਤ੍ਰਸਯੋਗ੍ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੱਗ੍ ਦੀ ਲਪਟਾ ਵਵਿੱ ਚ ਭਸਮ 
ਹੋ ਹਏ. ਜੋ ਬਿੱ ਚ ਹਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਫਿੱ ੜ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਥ ਬਿੱ ਣਹ ਕੇ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੈਸੋਲੀਨ ਨਾਲ ਵਭਿੱਜੋ ਕੇ ਵਜ਼ੰਦਾ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ 
ਵਾਂਗ੍ਣ ਸਾੜ ਵਦਿੱਤ੍ ਵਗ੍ਆ. ਬੇਕਾਬ  ਹੋਈ ਅਿੱਗ੍ ਫੈਲ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍ ਚਲੀ ਗ੍ਈ ਅਤੇ੍ ਕਹੁਤ੍ਾ 
ਦੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਪ ਰੀ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  (ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ) ਔਰਤ੍ਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤ੍ੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵਖਿੱਚ ਕ ੇ
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਮਜਬੁਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਸਰਫ਼ ਉਹ ਬਿੱਚ ਗ੍ਈਆਂ; ਦੁਜੀਆਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀਕਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਛੁਟ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਅਿੱਗ੍ ਤੇ੍, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਭਸਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਲਈ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ (1975: 139). 

 

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਹੈ ਹੋਰ, ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਹੈ. 
ਮੇਰੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਿੱਕ ਸਵੀਡਨੀ ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਿੱ ਂਾਕੇ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਲਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਅਸੀਂ ਜਦ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਵਪੰਡ ਡੁਬੇਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਇਥੇ ਵੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ 
ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਮੌਜੁਦਗ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਵਊ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕੀਤ੍ਾ. 
 

ਥਿਾਲੀ (ਧਿਾਲੀ) ਤੇ ਕਤਲੇਆਿ 
 

ਪਰ, ਮੈਂ ਥਮਾਲੀ (ਧਮਾਲੀ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹੁਤ੍ਾ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ) ਜਾਣ ਨ ੰ , 
ਬੇਹਦ ਆਰਜ਼ ਮੰਦ ਸੀ. ਮੈਂ ਖੋਸਲਾ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਵਲਬ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੇ ਇਥੇ ਹੋਏ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ ਸੀ. 
ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ , ਮੈਂ ਮੋਨੀ ਚਿੱ ਡਹਾ, ਇਿੱਕ ਵਰਟਾਇਰ ਰਾਜਦ ਤ੍, ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਸੇਂਟਰ 
ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਮੋਨੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਥਮਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਦਿੱ ਸੀ: 

'1983 ਤ੍ੇ ਸਾਰਕ (ਸ਼ਅਅਰਛ) ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਭਾ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਇੰਡੀਅਨ ਵਫ਼ਦ ਦੀ 
ਅਗ੍ਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਜਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਜਦੀਕੀ ਪਰਵਾਰ, 
1947 ਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚ ਕੇ ਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, 
ਪਰ ਮੈਂ ਉਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭ ਿੱ ਲ ਸਵਕਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਤ੍ ੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਜਨਾਬ ਵਰਆਜ਼ ਖੋਖਰ, ਤ੍ਦ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪ ਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡਾਂ - ਕ ਲਿੱ ਰ, ਥਮਾਲੀ ਅਤ੍ ੇ
ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਖ਼ਾਨ, ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. 1947 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਲਵਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 
ਤ੍ੇ ਪੈਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੀ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤ੍ਾਜਾ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. 

'ਮੈਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਵਗ੍ਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ, ਸਿੱਚੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍ੀ ਸੀ. ਪਰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਮੇਰਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤ੍ੇ ਰੁਕ 
ਜਾਂਦੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ. ਜਦ ਇਿੱਕ ਜਗ੍ਹ, ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਖਤ੍ੀ ਦੀ 



ਤ੍ਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ 'ਥਮਾਲੀ' ਵਲਵਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਜਤ੍ਾਇਆ, ਅਤ੍ੇ 
ਸਵਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਾਬ ਖੋਖਰ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ, ਉਹ ਕਾਗ੍ਜ਼ ਵਦਖਾਇਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਘੁਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਮੌਜੁਦ ਸੀ. ਉਹ 
ਵਨਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ 
ਰਹੇ. ਮੈਨ ੰ  ਜੋ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖਟਕਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਿੱਲ ਲਗ੍ੀ ਉਹ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵਿੱਈਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ. 

'ਕਲਿੱ ਰ ਸਈਦਾਂ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ ਵਮਵਲਆ (ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ) 
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ; ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਦਖਾਏ. ਉਸ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ, ਲੁਿੱ ਟਰੇੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਜਦ 
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਗ੍ਾ; ਉਨਹ ਾ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਅਥਰ  ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ਾ ਲੀਤ੍ਾ.' 

ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਨੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ, 
ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਭਸੀਨ, ਥਮਾਲੀ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਏ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਇੰਤ੍ੇਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦੇਣਗ੍ੇ, ਬਸ਼ਰਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਕਪ ਰਥਲਾ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਵਹਿੱਸਾ ਅਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ, ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਬਜੁਰਗ੍ 
ਵਸਿੱਖ ਸਿੱਜਣ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਸਟਾਕਹੋਮ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਅਗ੍ਲੇ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ ਵਮਲਣ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਡ ੰ ਘੀ ਖ਼ਵਾਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਦਸੰਬਰ 2004 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਦੋ 
ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਕਪ ਰਥਲੇ ਤ੍ੇ ਸ.ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਗ੍ ਭਸੀਨ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ, ਥਮਾਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. 

ਅਸੀਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2004 ਦੀ ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚੇ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪਿੱਡ ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਪਿੱਕੀ ਪਰ ਤੰ੍ਗ੍ ਗ੍ਵਲਆਂ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਗ੍ਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਿੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਜੋ 
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਦੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਹੇਡ-ਮਾਸਟਰ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਗ੍ਏ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਡਾ.ਜ਼ਲੁਵਫ਼ਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਅਲੀ ਸਫ਼ਦਰ, ਸਾਡੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦੇ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਥਮਾਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੌਜ ਦਾ ਵਾਵਸ਼ੰਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ 
ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਛਿੱ ਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਪਰ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਪਰਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਹੇਡ-ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਾਨ  ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਤ੍ੋਂ ਥਮਾਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਸਿੱਜਣਾ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
 

ਿਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖ਼ਾ  
 

'ਮੈਂ ਥਮਾਲੀ ਤ੍ੇ 1931 ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਇਸੀ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਜੈਨਰਲ ਵਟਿੱ ਕਾ ਖ਼ਾਨ 
ਵੀ ਇਸੀ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹੇ. 1947 ਤ੍ ੇਥਮਾਲੀ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ 3 ਜਾਂ 4, ਪਰ ਸਾਡੀ 
ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮਸੀਤ੍ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਅਤ੍ੇ ਖ ਸ਼ਹਾਲ ਵਪੰਡ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ, 



ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਥੇ, ਉੱਚੀ ਕਈ ਮੰਵਜ਼ਲਾਂ ਪਿੱਕੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡਾ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਹੰਦ ਆ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਬ ਅਤ੍ੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਬਹੁਤ੍ ਅਮੀਰ ਸਨ. ਮੁਿੱ ਖ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਸੁਵਨਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ 
ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ. 

'ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਪੰਡ ਦੇ ਚਾਰੌਂ ਤ੍ਰਫ਼ ਕਈ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ 
ਹਮਲਾ 12 ਜਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. 
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਹਵਥਆਰ ਸਨ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਅਤ੍ੇ ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾ 
ਕੋਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. 
ਅਮਨ ਦੇ ਸਮਝੋਤ੍ੇ ਦੀ ਵਵਚੌਲਾਵਗ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਜੈਨਰਲ ਵਟਿੱ ਕਾ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ. 
ਇਸ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਹਵਥਆਰ ਸੌਂਪ ਦੋਣੇ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. 
ਪਰ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱਖ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਭੇਜੇਗ੍ੀ. 

'ਸਮਝੋਤ੍ੇ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 12 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਨੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਤ੍,ੇ 
ਇਹ ਉਸ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦੀ ਵਾਅਦਾਵਖ਼ਲਾਫ਼ੀ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਰਹੇ 
ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ੍ ਅਿੱ ਛੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਇਜਿੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬੰਦ ਕ ਦੀ 
ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਬਿੱਚੇ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਬਹੁਤ੍ 
ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਨਰੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਅਗ੍ੇ ਵਟਕ ਨਾ ਸਕੇ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਲੜਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਡੇ 
ਘਿੱ ਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗ੍ੀ. ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਪੰਡ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੇ ਵੀ ਅਿੱਗ੍ 
ਲਗ੍ ਗ੍ਈ. ਕਈ ਜੋਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗ੍ਏ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ. 12 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੁਰੇ ਵਦਨ 
ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ.  

'ਜਦ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਣ ਦੋ ਲੜਕੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਪਾਹੀ ਵਹੰਦ  ਗ੍ੋਰਖਾ ਸਨ. ਉਹ ਸਾਨ  ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਪਰ ਵਸਿੱ ਖ ਲੜਕੇਆਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, 
"ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਮਾਰੋ; ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ." ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ ਪਹੰੁਚੀ, ਹਰ ਚੀਜ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀ 
ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਖੁਦ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਸੁਰਤ੍ ਵਸੰਘ 
ਸੀ, ਵਜਸ ਦੀ ਵੋਟੀ ਬੇਹਦ ਸੋਹਣੀ ਸੀ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ ੰ ਡਾ, ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 
ਤ੍ੇ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ੍ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਬਣਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਕਾਹ 
ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ੍ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਮਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ੀ. ਪਰ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਮਾਵਰਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਵਕ 



ਉਹ ਬੇਹਦ ਖ ਬਸੁਰਤ੍ ਸੀ. ਜਦ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗ੍ਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 
ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਥਮਾਲੀ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬੁਰਾ ਹਮਲਾ ਥਮਾਲੀ ਤ੍ੇ 
ਹੋਇਆ. ਕਲਿੱ ਰ ਸਈਦਾਂ, ਜੋ ਇਥੋਂ ਵਸਰਫ਼ 2-3 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੁਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 2 ਵਸਿੱ ਖ ਹਲਾਕ 
ਹੋਏ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1962 ਤ੍,ੇ ਦੋ ਵਸਿੱਖ ਲੜਕੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਜੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ 
ਸੀ, ਵਪੰਡ ਘ ਮਣ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍, ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ੍ੇ ਦ ਰ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਿੱ ਰ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਪੈਸੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਰਵਹਮਵਦਲੀ ਨ ੰ  ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਸੀ.  
 

ਜਾ  ਦਾਦ ਖ਼ਾ  
 

'ਮੈਂ ਥਮਾਲੀ ਤ੍ੇ 1933 ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਇਹ 2,500 ਤ੍ੋਂ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸ਼ਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸੀ; ਇਥੇ ਵਸਰਫ਼ 4 ਮੁਸਵਲਮ ਘਰ ਸੀ. ਮੇਰਾ 
ਪਰਵਾਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਥਮਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾ 
ਵਸਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜਾਗ੍ਿੱ ਡੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਤ੍ੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ 
ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਦ ਜੇ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤ੍ੇ ਐਸ਼.ਪੀ. ਸਨ. ਉਹ ਦੋ 
ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਿੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਕੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸੁਦਖੋਰੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਚਲਦਾ ਸੀ. 
ਕਈ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉਧਾਰੀ ਤ੍ੇ ਸਾਮਾਨ ਲੇਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ. 

'ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪਵੜਹਆ, ਜੋ 1947 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਾeਮਰੀ ਸਕ ਲ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬੇਹਦ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਵਸਿੱਖ ਮੰੁਡੇਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਹ ਅਮੀਰ 
ਸਨ, ਜਦ ਵਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਬ ਸੀ. ਕਿੱ ਲਰ ਸਈਦਾਂ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹੇ. ਸਾਡੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਵੀ ਸਨ. ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ ਜਦ ਗ੍ੜਬੜ 
ਸੁਰ  ਹੋਈ. ਸਾਨ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਅਵਧਆਪਕ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਉਹ 
ਕਲਾਸਾਂ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸਨ. 
'ਜਦ ਗ੍ੜਬੜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਵਜਣ ਲੋਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ 
ਲੋਕ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ 
"ਅਲਹਾ-ਹੋ-ਅਕਬਰ". ਵਸਿੱਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਥਹਾਰ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ 
ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱ ਚੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਹਮਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. 
ਵਕਸ ਵਦਨ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਮੈਨ ੰ  ਉਹ ਤ੍ਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.' 
 

ਰਣਜੀਤ ਨਸੰਘ ਭਸੀ  
 



ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਭਸੀਨ ਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਪ ਰਥਲੇ ਸ਼ਵਤ੍ਤ੍ ਘਰ ਤ੍ੇ, 3 ਜਨਵਰੀ 2005 ਦੀ ਦੇਰ 
ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. ਸ਼ਰੀ ਭਸੀਨ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਾਮੁਲੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ ਖੁਲਹੀ ਦਾੜਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖੀ ਦੇ ਦੁਜੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਧਾਰਣ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੈਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੋਂ 30 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਇਿੱਕ 
ਸਵਹਰ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਇਥੇ ਕਦੀ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਜਾਵਹਦ ਅਲ-ਹੁਸੈਨੀ ਨ ੰ  ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇਆਂ ਬਾਅਦ ਲੌਟੇ, ਜਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. ਸ਼ਰੀ 
ਭਸੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਪੋਟੋਹਰੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਸੀ: 

'ਥਮਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ, 500 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਇਥੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਖਤ੍ਰੀ ਜਾਤ੍ਾਂ 
ਦ,ੇ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਕੰਧਾਰੀ, ਗ੍ਾਂਧੀ, ਗ੍ੁਜਰਾਲ, ਭਸੀਨ, ਸਾਹਨੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦੁਜੇ, ਲੋਕ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  
ਬਰਾਹਮਣ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦੇ 
ਸੀ. ਥਮਾਲੀ ਪਰਾeਮਰੀ ਸਕ ਲ ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਪੁਰਬ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਥੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਵੜਹਆ. 
ਬਾਅਦ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱ ਲਰ (ਹੁਣ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਲਰ ਸਈਦਾਂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ 
ਕਰੀਬ 1-2 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਕ ਲ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਜਾਦਾ ਜਾਂ ਕਦੀ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ. 
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਗ੍ੈਰਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸੁਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਹਪਾਠੀ ਸੀ 
ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਹੈਦਰ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. 
'ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਸਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਪ ਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਜਮੀਨ ਸੀ. ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਬੰਧਕ ਕੀਤ੍ੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸ ਦਖੋਰੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਮੀਨ 
ਵਮਲੀ ਸੀ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਕਰੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਿੱਝਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ੍ ਸੀ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਾਵਜ਼ਮ ਸਨ. 

'ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਦਸਤ੍ਾ ਵਪੰਡ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਾਮ ਨ ੰ  ਪਹੰੁਚਾ. ਕੋਈ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਸੀ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਗ੍ੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ. 
ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ ਵਪਛੇ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ, ਉੱਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਕ ਦਿੱ ਖਨ ਦੀ ਸੜਕ ਤ੍ੋਂ. ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, 
ਵਸਰਫ਼ ਕਈ ਸੌ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਨਹ  ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ 
ਸਾਥ ਦੇਣ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਵਧਦੀ ਗ੍ਈ. ਉਹ ਢੋਲ ਵਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹ ਰਹੇ 
ਸੀ "ਅਲਹਾ ਹੋ ਅਕਬਰ ". ਕੁਿੱ ਝ ਘੋੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਸੀ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੈਦਲ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਡੇਆਂ ਨੇ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਮੋਰਚਾ 
ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਇਹ ਜਤ੍ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ. ਪਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਵਤੰ੍ਨ 
ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦ ਕਾਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਕਾਰਤ੍ ਸ. ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਪਿੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ 
12 ਮਾਰਚ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਮਾਲੀ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. 

'ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰ ਕੇ, ਲੜਾਈ-ਝਗ੍ੜਾ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾ ਸਕੇ. 12 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਅਖੀਰਕਾਰ, ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ, ਮੇਰੇ 



ਵਪਤ੍ਾ ਸੁਬੇਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਪਾਲ ਵਸੰਘ, ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ ਪੁਵਲਸ ਐਸ.ਪੀ., ਬਾਲ 
ਮੁਕੰਦ, ਇਿੱਕ ਬਰਾਹਮਣ, ਨੇ ਸਾਡੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਸੁਬੇਦਾਰ ਲਾਲ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਪਰਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਥਆਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕੋਲ, ਜਮਾ ਕਰ ਦੇਨੇ ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਨ  ਵਹਫਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ, ਵਪੰਡ ਫਰਾਵਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਵਜਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਦੇ ਪ ੰ ਛ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲੈ ਲਾਂਗ੍ੇ. ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਚਲ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਹਵਥਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਤ੍ੇ, ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਸ ਲ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ 
ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦੁਜੇ ਬਰਾਹਮਣ, ਇਿੱਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰ ਕੇ, ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ 
ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਪੰਡ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਹਮਣ ਜਗ੍ਨ ਨਾਥ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਰਾਇਫਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. 10-12 ਵਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ 
ਤ੍ੋਂ ਕਲੋਹਾ ਵਪੰਡ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਚ ਗ੍ਏ. 

'ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਤ੍ਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, ਕੁਿੱ ਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 
ਮੈਦਾਨਾਂ ਤ੍ੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤ੍ੀ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ. ਵਫਰ, ਇਿੱਕ ਅਿੱਗ੍ ਜਲਾਈ 
ਗ੍ਈ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ , ਸਾਡੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਛ ਹਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਮੇਰੀ 
ਦਾਦੀ, ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਭੈਣ ਉਸ ਅਿੱਗ੍ ਦੇ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗ੍ਈਆਂ. ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੋਟੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਅਤ੍ੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦਰਜਨ ਬਿੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗ੍ਏ. ਵਕਸੇ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਭਾਭੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਫੈਲਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਸਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਸਾਨ  ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਸਮੁਿੱਚੇ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ 
ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਨ ੰ  ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲਿੱ ਭ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਖੁਲਹੇ  ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਏੇ. ਮੈਂ 
ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਉਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. 
ਹੁਣ, ਅਸੀਂ 15-20, ਇਿੱਕ ਖੁਲਹੇ  ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਅਸ਼ੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮ ੰ ਡੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 

'ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਜੋਰ ਦੀ "ਅਿੱਲਹਾ, ਅਿੱਲਹਾ" ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਰਟਾਇਰ 
ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਵੀ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤ੍ਦ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਉਹ ਜੋਰ ਦੀ "ਅਿੱਲਹਾ, 
ਅਿੱਲਹਾ" ਕਵਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ. ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵਗ੍ਰ 
ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਵਰਆ. ਮੈਨ ੰ  ਉਹ ਸਿੱਟ ਮੋਢੇ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਵਫਰ ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ, 
ਬਾਂਹ ਦੇ ਥਿੱ ਲੇ ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ (ਸ਼ਰੀ ਭਸੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਚੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਭਆਨਕ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਮੈਨ ੰ  
ਵਦਖਾਏ). ਮੈਂ ਲਹ -ਲ ਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਰ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਦਰਦ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਹ 



ਰੋਕ ਕੇ ਚ ਪ ਵਰਹਾ. ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਪਇਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 
ਉਪਰ ਪਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱਗ੍ ਜਲਾਈ. ਤ੍ਦ, ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾੜ ਵਕਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ 
"ਅਿੱਲਹਾ ਅਿੱ ਲਹਾ" ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ! ਵਕਸੇ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੋਚ 
ਹਾਵੀ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਨ ੰ  ਬੁਝਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁਜੇ, ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿੱਚ ਗ੍ਏ.  

'ਫ਼ੌਜ਼ 13 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਕਰੀਬ 11:30 ਸਵੇਰੇ ਆਈ. ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਦੇਰ ਤ੍ੋਂ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ 
ਚੁਪਚਾਪ ਸੀ. ਫ਼ੌਜੀ ਚੀਕ ਕੇ ਪੁਛਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਕੋਈ ਵਜ਼ੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਤ੍ਦ ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀ ਅਗ੍ਰ 
ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦਾਂ ਉਠਾਂਗ੍ੇ?". ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਹਟਾਏ. ਕੁਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ 12-15 
ਬਿੱਚ ਗ੍ਏ. ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹੰਦ  ਸਨ; ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਵਤੰ੍ਨ ਭੈਣਾਂ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਈਆਂ. ਇਿੱ ਕ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਪਾਗ੍ਲ ਹੋ ਗ੍ਈ. 
ਇਿੱਕ ਜਲ ਗ੍ਈ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਈ, ਜਦ ਵਕ ਤ੍ੀਜੀ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ 
ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਹਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ 
ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਿੱਚ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ੍ ਵਜਸ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸੇ 
ਔਰਤ੍ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ , ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁੰ ਡਾ, ਮੁਸਵਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਨਕਾਹ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ). ਜਦ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ, ਤ੍ਦ ਉਹ ਵੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਥਮਾਲੀ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਿੱਡ ਕੇ, ਚਲੇ ਗ੍ਈ. 
ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਲਖਨਉ ਤ੍ੇ ਵਸ ਗ੍ਈ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਹਾਂ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ. 

‘ਮੈਨ ੰ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ, ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਭਰਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਸਲਾਈ 
ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਟੀਆਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ. ਚਾਲੀ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ, ਅੰਤ੍ਮ ਸੰਸਕਾਰ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ੇਧਾਰਵਮਕ ਕਿੱ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਥਮਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ. ਅਸੀਂ ਅਸਵਥਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਦੁਜੇ ਵਹਿੱ ਸੇ, ਜੋ ਤ੍ਦ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਰੀਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਅੰਤ੍ਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਕਸੇ ਸ਼ਥਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਨਜਦੀਕ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਾਹੀ ਸੀ. 
ਸਾਡੀ ਵੀ, ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
 

…'ਸਾਡੇ ਿਵੇਸ਼ੀਆਂ  ੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਥਿਾਲੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸ ਬਣ ਨਗਆ'  
 

ਸ਼ਰੀ ਭਸੀਨ ਕਵਹੰਦੇ ਰਹੇ, 'ਅਚਾਨਕ, ਥਮਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਦੇਸ ਅਤ੍ੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਬਣ ਵਗ੍ਆ, ਵਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ 
ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁਮ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛਿੱ ਡਣ, ਜਦ ਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ 
ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਟਰਕਾਂ ਉਪਰ ਚੜਹਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਜਦ 
ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਚਲਣ ਲਗ੍ੀਆਂ, ਗ੍ਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮਿੱਝਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਨਾਲ ਦੌੜਣ ਲਗ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਛਿੱ ਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀ 



ਸਨ. ਪਰ, ਟਰਕਾਂ ਨੇ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਮਨਟਾਂ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਵਪਿੱਛੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ. 
ਉਹ ਥਮਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਯਾਦ ਹੈ.' 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰੀ ਭਸੀਨ, ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਵਛਆ ਵਕ 
ਥਮਾਲੀ ਹਲੀ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖਆਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਕਾਬ  ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ: 

'ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ, ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍, ਵਮਟ ਵਗ੍ਆ ਸੀ; ਜੋ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਏ, 
ਉਹ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤ੍ੇ ਦਰਦ ਉਪਰ ਕਦੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ. ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਤ੍ੇ, ਥਮਾਲੀ ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਆਊਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਭ ਤ੍ ਮੈਨ ੰ  ਇਕਿੱਲਾ ਛਿੱ ਡਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਂ ਵਜ਼ੰਦਾ ਹਾਂ. ਹਰ ਸਾਲ, 
ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰੀਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾਨਾ ਹਾਂ. ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ੍ ਲੋਕ, 
ਥਮਾਲੀ ਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਭੋਗ੍ਲ ਤ੍ੇ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਮੇਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ 
ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਗ੍ਿੱਲ ਮੈਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚੁਹੰਗ੍ਾ. ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੰੁਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਪੰਡ ਕਿੱਲਰ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ  ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਏ. ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ ਵਕ ਕਿੱਲਰ ਦਾ ਪੁਵਲਮ ਅੋ.ਸੀ. ਵਡਊਟੀ ਤ੍ ੇ
ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਹਵਵਲਦਾਰ ਵਕਸੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਉਣ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਸਰ 
ਉਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਭ ਨਿੱ ਸ ਗ੍ਏ. ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਕੋਲਹ  ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਈ ਗ੍ਈ. 
'ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਤ੍ੇ 28 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਪ ਰਥਲੇ ਵਿੱ ਸ ਵਗ੍ਆ. 
ਮੇਰੇ ਵਤੰ੍ਨ ਲੜਕੇ ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਤ੍ਦ ਹੋਈ, ਜਦ ਉਹ ਵਸਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਦਾ 
ਸੀ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਅਗ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਵਜਹਾ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਕਉਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਉਪਰ ਪ ਰੇ ਇਿੱ ਕ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ਕ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਰੋਵਕਆ. ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ 1947 ਦਾ ਪੁਰਾ ਮਸਲਾ, 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ, ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰੋਗ੍ੇ ਵਕ ਪਰਭਾਵਤ੍ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ 
ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਆਉਂਣ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਨਾ ਵਕਤ੍ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਵਕ ਉਹ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ 
ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤ੍ੇ ਸਨ?' 
 

'ਅੱਲਹਾ, ਅੱਲਹਾ' ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲਿਾ? 
 

ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਭਸੀਨ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹੋਏ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  'ਅਿੱਲਹਾ' ਉਚਾਰਣ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾ ਸਲੋਕ, 'ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਲਾਹ ਮੁਹਿੱਮਦ ਉਰ 
ਰਸੁਲ ਅਿੱਲਹਾ', ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਵਕਹਾ ਉਹ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ 'ਅਿੱਲਹਾ' ਬੋਲਣ ਨ ੰ  ਕਵਹ ਰਹੇ ਸੀ. ਕਈ ਵਰਸਰਚਰਾਂ 
(ਸ਼ੋਧਕਰਤ੍ਾਵਾਂ) ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਵਭਆਸ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਬ ਵਨਆਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਵਗ੍ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਸਿੱਚ ਵਕ ਹਮਾਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਜਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਵਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਿੱਕ ਨ ੰ  ਪੁਖ਼ਤ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦਾਂ ਸੰਭਾਵਲਆ ਜਾਵੇ. 
 



ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦ 
 

ਦੁਜਾ ਵਪੰਡ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਏ, ਉਹ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਣ ਮੁਸਵਲਮਾ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤ੍ੇ, ਜੋ 
1947 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 
 

ਸਈਦ  ਜ਼ੀਰ ਿੁਸੈ  ਸ਼ਾਿ 
 

'ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਅਤ੍ੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਪੰਡ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 3,000 ਲੋਕ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 
ਦੀ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ਰੀਬ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਰ ਵਹੰਦ , ਰਈਸ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਾਬ  ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਸਵਲ ਇੰਤ੍ਜਾਮੀਆ ਤ੍ੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤ੍ੇ ਸਨ. 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੁਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ ਸੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਵਾਰ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਬੇਹਦ ਨਜਦੀਕੀ ਸਨ. ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਹੰਦ , ਮੁਹਿੱ ਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਆਪਣੀ ਹੋਲੀ, ਬੜ ੇ
ਜੋਸ ਨਾਲ ਮਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਚੋਆ 
ਖਾਲਸਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਜਗ੍ਹ ਸੀ. 

'ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਜੋ ਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹਾ, ਇਹ ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ 
ਅਤ੍ੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. 
ਵਪੰਡ ਦੇ ਸਕ ਲ ਦਾ ਹੇਡਮਾਸਟਰ, ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਪੁਰੀ ਇਿੱ ਕ ਸੰਤ੍ ਵਕਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਹਦ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ 
ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਗ੍ੀਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੱਖਪਾਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. 
ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰਾ ਨੇ ਬੇਰਵਰਮ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਅਵਧਆਪਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਜਦ 
ਗ੍ੜਬੜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਤ੍ਦ ਵਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾ ਨ ੰ  ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ਾ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਾਂ ਅਿੱਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਨਾ 
ਕੀਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਉਹ 
ਖਨਾਡਾ ਵਪੰਡ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਜਦੀਕ ਹੈ. ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਉਹ ਜੰਗ੍ਲੀ ਵਕਸਮ 
ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਸੀ. ਉਹ ਵਸਰਫ਼, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਲੁਿੱ ਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਲ ਕ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿੱਬੀ ਅਤ੍ੇ ਵਦਆਲਤ੍ਾ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ.' 
 

ਰਾਜਾ ਿੁਿੱਿਦ ਨਰਆਸਤ 
 

'ਮੈਂ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਯ ਨੀਅਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਵਜ਼ਮ ਹਾਂ. ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍,ੇ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 
ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਿੱ ਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੋਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸਨ. ਵਤੰ੍ਨੋਂ  ਕੌਮਾ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ 



ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ. ਵਤੰ੍ਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮੰਦਰ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹੇ  ਹੀ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤ੍ੇ ਮਸੀਤ੍ਾਂ ਸਨ. ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਵਤੰ੍ਨ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਵਸ਼ੰਦੇ ਸਨ. 
ਵਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਤ੍ਮ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਖਾਣਦੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ਰੀਬ ਸਨ. ਵਵਆਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਬੇਤ੍ਹਾਸ਼ਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਮੁਸਵਲਮ ਅਕਸਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸ ਦ-ਦਰ-ਸ ਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਯ ਨੀਅਨੀਸਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰ ਛੋਟੁ ਰਾਮ 
ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਪਰ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਨਕਲੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਜਮੀਨ ਸਾਨ  ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ, ਮਗ੍ਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. 

'6 ਜਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦਸਤ੍ੇ ਨੇ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਾ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਨਤ੍ੀਜੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਗ੍  ਮੁਿੱ ਖ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋਏ ਵਕ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਪਰ, 12 ਜਾਂ 13 ਨ ੰ  , ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਆਈ. ਉਹ ਇਿੱਨੀ ਵਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਸਨ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੌਤ੍ ਪਸੰਦ ਕਰਣ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ 
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਅਿੱਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਲਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ ਸੀ. ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਦੋਨੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਪਰ ਬਲਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ ਦਾ 
ਬੇਟਾ, ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 150 ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਰੇ 
ਗ੍ਏ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਜਲਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਖੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਰ ਅਲਗ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ. 

'ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਦਾਦਾ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ, ਵਪੰਡ ਦੇ ਮਿੱਧ ਦੇ ਮਾਜਰਾ ਵੇਖਣ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀ ਜਲੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਇਦ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਸੀ. ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ 
ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚਾ ਗ੍ੜਬੜ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਗ੍ੋਰਖਾ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਦਾਦਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉਡ 
ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚਾ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ਼ 10 ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਦੋ ਸੌ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ 
ਇਲਾਕੇ ਮੋਹਰਾ ਹੀਰਾ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਵਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਪਰ, ਜਦ ਫ਼ੌਜ 
ਆਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਸਨ. 

'ਜੋ ਲੋਕ ਪੀੜਤ੍ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਵਪਆਰੇ ਅਵਧਆਪਕ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ, 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ. ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਲਿੱ ਤ੍ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ 
ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਇਆ. ਮਾਸਟਰ ਠਾਕ ਰ ਦਾਸ ਸਾਵਹਬ ਇਿੱਕ ਰਵਹਮ ਵਦਲ ਅਤ੍ੇ ਨੇਕ ਆਤ੍ਮਾ 
ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦ ਹੋਏ, ਵਜਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਹੋਵੇ. ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ 
ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ.' 



ਇਸ ਵਕਤ੍, ਅਿੱਥਰ  ਵਨਕਲ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਗ੍ਿੱਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਰਹੇ: 
  

'ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਅਵਧਆਪਕ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਉਸੇ ਸਕ ਲ ਤੇ੍, ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜੀ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਿੱਕ ਤ੍ਾਲੀਮ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਘ ਮਣ ਆਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ ਵਲਖਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ 
ਵਹੰਦ  ਡਾਕਟਰ ਜੋ 1947 ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਵਪੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਉਹ ਚੋਆ ਖਾਲਸਾ ਵਰਫਯ ਜੀ ਐਸੋਸੀਅੇਸ਼ਨ, ਵਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਮੁਖ 
ਸੀ. ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਤ੍ਨ ਅਤੇ੍ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ੍ ਨ ੰ  ਯਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ.' 
ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤੇ੍ ਮੈਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਚਕ ਬੇਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅਟਿੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਪਵਰਆਲ ਵਪੰਡ ਵੀ ਗ੍ਏ. 

 

ਅਿੀਰ ਖ਼ਾ  
 

‘ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਬਰਾਬਰ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ 
ਸੀ. ਚਕ ਬੇਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਜੌਹਰੀ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਛੋਟੇ ਵਕਸਾਨ ਸਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ 
ਵਪਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਹ ਕਾਰ ਸਨ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ. 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵਗ੍ਰਵੀ ਸੀ. ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨੀ ਤ੍ੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਕਫ਼ਾਇਤ੍ਸਾਰ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱ ਡਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਵਿੱ ਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 8 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  
ਵਗ੍ਰਵੀ ਦੇ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰ ਛੋਟੁ ਰਾਮ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਜਮੀਨ 
ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਗ੍ਰਵੀ ਲੀਤ੍ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨ ੰ  ਮ ਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੌਟਾ ਦੇਨਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਸਾਨ  
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਵਮਲ ਗ੍ਈ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਗ੍ਰੀਬ ਸਨ; ਸਾਰੇ ਸੇਠ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. ਸਾਡੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਵਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤ੍ੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ. ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 
ਵਗ੍ਰਵੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਖ਼ਦਮਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ. ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਕਿੱ ਚਾ ਖਾਣਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ , ਇਿੱਕ ਖ ਹ ਤ੍ੋਂ ਪਾਨੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ. ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਖੁਹ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਇਥੋਂ ਵਜਆਦਤ੍ਰ ਲੋਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਵਹੰਦ  ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੇਵਾ 
ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਯ ਨੀਟ ਦੇ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਸਾਰੇ ਸਨ.  

‘ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਇਿੱ ਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ. ਅਜੇ ਤ੍ਕ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਕੌਣ ਸੀ. ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਨੇ. ਜਦ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਪਹੰੁਚੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ 



ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿੱ ਖ ਗ੍ਏ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ 
ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਇਨ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਚੌਧਰੀ ਬੇਲੀ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ 
ਮਹਬ ਬ ਖ਼ਾਨ, ਅਲੀ ਸਫ਼ਦਰ ਦੇ ਵਾਵਲਦ (ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਵਾਕਫ਼ - ਲੇਖਕ) ਨੇ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਇਆਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਸੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਤ੍ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 
ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁਿੱ ਵਟਆਂ ਗ੍ਈਆਂ.' 
 

ਿਾਜੀ ਿੁਿੱਿਦ ਿ ੀਫ਼ 
 

'ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਅਵਧਆਪਕ ਸਨ, ਇਿੱਕ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਦੇ 
ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਲਈ, ਫ਼ਤ੍ੇਹਜੰਗ੍, ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਟਕ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ, ਵਸਰਫ਼ 
ਇਿੱਕ ਬਸ ਵਲਆਕਤ੍ ਬਾਘ ਤ੍ੋਂ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਗ੍ੜਬੜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਤ੍ਦ ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ  ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਛੇ, ਛੁਰੇ ਅਤ੍ੇ ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁਿੱ ਟੀ ਜਾ ਰਵਹਆਂ ਸਨ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਇਥੇ ਚਕ ਬੇਲੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ 
ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਫ਼ੌਜ਼ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  
ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਕਤ੍ਾਰ ਤ੍ੇ ਖੜਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛੋਟੇ 
ਛੋਟੇ ਸਮ ਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਵਲਮਾ ਪੜਹਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ 
ਅਤ੍ੇ ਦਾੜਹੀਆਂ ਮੁਿੱ ਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਜਦ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਹੋਇਆ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਇਆਂ. 
ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ  ਦੋ ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਵਰਣਨ ਵਮਲੇ ਵਕ ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਚਕ ਬੇਲੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਵਕ ਹੋਇਆ 
ਸੀ. ਪਰ ਦੋਵਂਂੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਈ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ.  
 

ਪਨਰਆਲ  
 

ਿਾਜੀ ਿੁਿੱਿਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
 

'ਪਵਰਆਲ ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦ ਤ੍ਦ ਹੋਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 
ਤ੍ੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੰਬਰ 1946 ਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ- ਲੇਖਕ). 
ਬਾਬ  ਕਰਮ ਵਸੰਘ ਸਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਸਨ. ਵਸਰਫ਼, ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਢਹ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ 
ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੇ, ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪੁਿੱ ਵਛਆ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਪੀਉਗ੍ੇ?" ਬਾਬ  ਕਰਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਹਾ, " ਉ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਨ, ਤ੍ੁਸੀਂ 
ਮੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ." 



'ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ 
ਤ੍ੇ ਉਹ ਸਬ, ਵਮਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਨਗ੍ਾੜਾ ਵਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ 
ਹੋਰ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, 
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਆਏ 
ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਸਨ, 
ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਟਨਾ ਵਬਹਾਰ ਤ੍ੇ 
ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਸੀ. ਫ਼ਜਲ ਬੇਗ੍, ਖ਼ਾਨ ਮੁਹਿੱਮਦ, ਅਤ੍ੇ ਲਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਮੁਹਿੱਮਦ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਵਤ੍ਆਰ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇਆਂ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਵਖਆ 
ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਮਸੀਤ੍ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜਹ ਕੇ, ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ 
ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁਿੱ ਟ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਸੀ. 

'ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤ੍ੋਂ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਂ ਵਸੰਧ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਵਹੰਦ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹਦ ਖ਼ਰਾਬ ਸਲ ਕ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਵਕਸੇ 
ਭੀਲ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਦੇਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਤ੍ੇ ਚਲਦੇ, ਵਝਜਕਦਾ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਬਣਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਜਾਤ੍ੀ ਪਰਥਾ ਇਨਸਾਨਾ ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਇਸਲਾਮ ਸਭ 
ਨ ੰ  ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਦੋ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਲੋਕ ਨੇ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ 
ਵਮਲ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਪੀੜਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਹ ਅਵਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਡ-ਵਡੇਰੇ ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪ ਤ੍ ਸਨ; 
ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ. 
 

ਫ਼ੈਜ਼ ਜ਼ਿਾ  
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1929 ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਵਰਆਲ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਵਜਸ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁਿੱ ਵਟਆ, ਉਸ 
ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ਼ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਨਾਅਰਾ-ਏ-
ਤ੍ਕਬੀਰ, ਅਿੱਲਹਾ ਹੋ ਅਕਬਰ." ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦ ਜੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਫ਼ਰ ਲੋਕ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਲੁਿੱ ਟਣ ਲਗ੍ੇ. ਬਾਬ  ਕਰਮ ਵਸੰਘ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਅਤ੍ੇ ਬਾਬ  
ਕਰਮ ਵਸੰਘ ਸਗ੍ੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਬੇਵਟਆਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣ. ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਛੋਵਟਆਂ ਸਨ. ਮੈਂ 
ਵੇਵਖਆ ਲੋਕ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਪਵਰਆਲ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਦੋ 
ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਿੱਗ੍ ਜਲਦੀ ਰਹੀ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਟੋਅੇ ਤ੍ੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੰ  
ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਵਲਮਾ ਪੜਹਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ 
ਲੀਤ੍ੀ. ਬਾਬ  ਕਰਮ ਵਸੰਘ ਬਿੱਚ ਗ੍ਏ; ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਈਆਂ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ 
ਘਰ ਰਹੇ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਫ਼ੌਜ਼ ਚੌਥੇ ਵਦਨ ਆਈ. ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ, ਬਾਬ  ਕਰਮ 



ਵਸੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ", ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  
ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵਕਹਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਪੈਸੈ ਮੈਂ ਕੈਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀ 
ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਜਾਉ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਯਕੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕੇਗ੍ਾ." ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਨਹ ਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਿੱ ਚ 
ਗ੍ਈਆਂ. 

'ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਇਥੇ ਰਵਹ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜਰ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਬੜੀ ਜੋਰ ਦੀ ਕਵਲਮਾ ਪੜਹਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਬਹੁਤ੍ ਅਮੀਰ ਸਨ. ਸੇਵਾ 
ਵਸੰਘ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੀ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਵਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  100 
ਰੁਪਏ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਨ  ਕਪੜੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਵਪੰਡ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ, ਇਥੇ ਇਿੱ ਕ 
ਜਾਂ ਦੋ ਬਾਰ, ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਆਏ, ਜਦ ਉਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸਵਥਤ੍ ਪੰਜਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣ ਆਏ 
ਸੀ. 

'ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 300 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹੀ ਬਿੱ ਚ ਪਾਏ. ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ਰੀਬ 
ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 1,000 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਵਚਆ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ਲਤ੍ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ300 ਪਰਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਪੀਰ ਮੁਕੀਮ ਪਵਰਆਲ ਆਏ. ਉਹ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹਲਾਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਨੇ." ਇਸ ਨੇ ਪਿੱ ਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ, 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਇਸਲਾਮੀਕ ਇਵਡਉਲੌਜੀ ਔਫ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਸਦਿੱ ਸ ਸੀ.' 

ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਪਵਰਆਲ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਲਝਣ ਹੈ. 
ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਹੋਇeਂਾ ਨਾ ਵਕ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਲਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਇੰਟਰਵਵਅ  
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ , ਮੈਂ ਸੁਵਣਆ. 
 

ਇੱਕ ਨਿੰਦੂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਜਿਲਿ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਨਵੱਚ ਿੋਈ ਕਰੂਰਤਾ  ੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ 
 

ਡਾ.ਜਗ੍ਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰੀਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 24 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999 ਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਉਪਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਵਜਹਲਮ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ ਕਢੇ ਗ੍ਏ ਲੋਕਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਵਕਹਾ: 'ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਦ ਜੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਿੱਗ੍ੇ ਆ ਕੇ, ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਕੈਂਪਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ 
ਤ੍ਰਸਯੋਗ੍ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਈ ਲ ਲਹੇ  ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਕਲ ਵਵਗ੍ਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ, 
ਬੇਵਮਸਾਲ ਬਰਬਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਵਵਵਕਰਤ੍ੀਆਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸਨ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਪੈਥੋਲੋਵਜਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਬ ਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਹਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰ 



ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਚਹਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗ੍ੇ ਵਵਹਸ਼ੀਪਨ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ , ਵਜਣ ਵਵਿੱ ਚ ਦੁਿੱ ਧ ਪੀਂਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਿੱ ਖੀ ਬਰਛੀ-ਵਰਗ੍ੇ ਹਵਥਆਰਾਂ 
ਨਾਲ ਵਵੰਵਨਹ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨ ੰ  ਹਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਹੀ ਬਿੱ ਚ ਪਾਏ. ਜਦ ਅਸ਼ੀਂ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚੇ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ਦ ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ ਵਕ 
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਣ ਲੋਕਾ ਨੇ ਤ੍ਾਲੀਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਜੋ ਯ .ਪੀ. ਅਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਮੁਅਿੱ ਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਫ਼ੌਜੀ ਜੋ ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੇ, ਅਲਗ੍ ਮੁਲਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੌਟੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਲਗ੍ਦੀ ਸੀ.' 
 

ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਿਲੇਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਪੋਰਟਾਂ 
 

ਨੰ.560 ਦਾ ਇਨਕਲੋਜਰ 
ਜਨਰਲ ਮੇਸੇਰਵੀ ਦਾ ਨੋਟ 
 

ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੜਬੜ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਨਟੱਪਣੀਆਂ 
 

1. ਵਜਹਾਂ 
ਪਵਹਲੀ ਵਜਹਾ ਵਸਆਸੀ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਇਿੱਕ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਮੁਿੱ ਖ ਵਸਆਸੀ ਪਰਚਾਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ 
ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤੇ੍ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਘਿੱ ਟ ਪੜਹੇ ਵਲਖੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਜੇਹਨ ਤੇ੍, ਇਿੱਕ 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਅਟਿੱਲ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਈ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਤ੍ੀਬਰ ਮੁਿੱ ਵਹਮ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਨ ੰ  ਅਸਤ੍ੀਫਾ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਕਰਣ ਤੇ੍ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਅਤੇ੍ 
ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ ਆਂ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉ ਵਬਆਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਜਜ਼ਬੇ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਜਨ ਨੀ ਬਣਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋਸ਼ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ, ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਚਣਗ੍ਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਇਹ 
ਵਚਣਗ੍ਾਰੀ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ੍ ਲਾਹੌਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤੇ੍ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਜਲ ਸਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ.  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਗ੍ਲ 
ਵਰਗ੍ੀ ਮ ਰਖਤ੍ਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 'ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗ੍ਾਏ. ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤੇ੍ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਅਿੱ ਗ੍ ਤੇ੍ਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗ੍ਈ.  
ਦੋ ਛੋਟੀ ਵਜਹਾਂ ਵੀ ਸਨ. ਪਵਹਲੀ ਆਰਵਥਕ ਮੁਿੱ ਦਾ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ. ਕਪੜੇ, ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ, ਬੇਸ਼ਕ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਵਪਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਨਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ੍ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, 
ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ. ਸਰਕਾਰੀ ਇਖਵਤ੍ਆਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ, ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਖ਼ਤ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ 
ਕਾਬ  ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਵਕਸਾਨ ਅਤੇ੍ ਮਜਦ ਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਬਲਕੁਲ ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਵਜਹਾ 
ਸੀ ਹਰ ਕੌਮ ਵਵਿੱ ਚ ਗੰੁ੍ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ੜਬੜੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਬਲਕੁਲ ਵਤ੍ਆਰ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਲੁਿੱ ਟ ਅਤੇ੍ ਡਕੈਤ੍ੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ.  
 
2. ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸਲਨਸਲਾ 



ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤੇ੍, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਸਲਵਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨ  ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ੋਂ, ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਕਰ ਰ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੰਗ੍ਲੀ ਸਨ. ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍, ਕਈ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਭੀੜ ਨੇ, ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ੍ ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਹੰਦ  
ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ੍ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਣਾ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤੇ੍ ਲੁਿੱ ਟ 
ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍ ਵਵਹਸ਼ੀਪਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਦ ਪਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਅਤੇ੍ ਬੰਦੇਆਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  
ਪਰਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਿੱ ਟ ਕੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਹੰੁਦੇ. ਕਈ 
ਮਾਮਲੇ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਤੇ੍ ਔਰਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਣ ਦੇ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 
ਜੋ ਮੈਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ੁਜਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਵਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਮ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ੍ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਜਨ ਨੀ ਜੰਗ੍ਲੀਪਨ ਜਗ੍ਾ 
ਦੇਗ੍ਾ, ਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਜੰਗ੍ਲੀਪਨ ਨ ੰ , ਬੇਸ਼ਕ, ਜਾਨ ਬ ਝ ਕੇ, ਬੇ-ਲਗ੍ਾਮ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ 
ਤ੍ੀਬਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਇਹ ਸੀ ਵਕ, ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ, ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱਕ ਪਤ੍ਾ ਹੈ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ੍ ਵਕਸੇ ਵਪੰਡ 
ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍ ਦ ਜਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਭੀੜ ਦਾ ਜਨ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚੇ 
ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਸਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਲਈ ਅਤੇ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਵਵਆਪਕ ਖਾਵਹਸ਼ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਬਾਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ਿੱਕ ਨ ੰ , ਪੁਟ 
ਸੁਿੱ ਵਟਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. 
 
3. ਰਾਵਲਨਪੰਡੀ ਨਡਵੀਜ਼  ਦੇ ਪ ਾਿਗੀਰ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਰੀਬ 40,000 ਬੇਘਰ ਅਤੇ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ੍ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ 
ਨੇ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰ ਤੇ੍ ਕੈਂਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨ ੰ  ਵਹ ਅਤੇ੍ ਕਾਲਾ 
(ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਨਜਦੀਕ) ਤੇ੍ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ. ਦ ਜੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਜਾਂ ਵਜਣ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਪੰਡਾਂ ਤੇ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍ 
ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਥੇ ਭੇਜ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਕੋਈ 4,000 ਲੋਕ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਵਿੱ ਸ ਗ੍ਏ ਨੇ. 
 
4. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਲਹਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਰੋਕ 
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਫ਼ੌਜ਼ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਤ੍ਣਾਅ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ 
ਫਲੈਗ੍ ਮਾਰਚ ਅਤੇ੍ ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ, ਅਵਜਹੇ 
ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਸਰਫ਼ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਨਾਲ ਵਰਤ੍ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ੍ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਤ੍ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪ ਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨ ੰ  
ਵਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ੍ ਉਪਰ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਹੁਣ, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਮਝੌਤੇ੍ ਨਾਲ, 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਅਗ੍ਰ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ ਪਏਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਖ ਨ-ਖਰਾਬਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ੍ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. 



 

ਐਫ.ਡਬਲ .ਮੇਸੇਰਵੀ (ਲੇ.ਜ.) 
ਜੈਨਰਲ ਔਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ ਚੀਫ, ਨੌਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ 

 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਵਕ ਜੈਨਰਲ ਮੇਸੇਰਵੀ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਕਮਾਂਡਰ-
ਇਨ ਚੀਫ ਬਣੇ. 
 

ਗਵਰ ਰ ਜੇ ਕੀ ਸ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟਾਂ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਰੋਜਾਨਾ ਵਾਇਰਸਾਏ ਵੇਵੇਲ ਨ ੰ  ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਦਹਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਵਮਸਾਲ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮਾਰਚ 1947 
ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਾਵਕਅੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ ਸੀ. ਵਕਉਂਵਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਉੱਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਬਾਰੇ ਅਤ੍ੇ ਲੇ.ਜੈ.ਮੇਸੇਰਵੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਰਪੋਰਟ 
ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਅਧਾਵਰਤ੍ ਹੈ, ਜੋ ਅਸ਼ੀਂ ਉਪਰ ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੇ.ਜੈ.ਮੇਸੇਰਵੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਜੈਨਰਲ ਔਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ ਚੀਫ, ਨੌਰਦਰਨ 
ਕਮਾਂਡ ਸਨ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਵਕੰਗ੍ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. 
ਜੇ.ਏ.ਸਕਿੱ ਂਾਟ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਐਲ.ਕੋਟਸ ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਵਲਸ ਦਾ 
ਆਈ.ਜੀ. ਵਮ.ਬੇਨੇਟ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਇਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ 9 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ (Carter, 
2007a: 69–70). 16 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਮਾaਂਂਟਬੇਟਨ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ, ਇਿੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 
ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਤ੍ੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 500 ਕਤ੍ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ. ਇਸੇ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 3,500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ 3,000 ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ:  
 

ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਨਸਬਤ੍ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਹਸਾਬ 
ਨਾਲ, ਹਰ 6 ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸ਼ਰੀ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ 
ਖ਼ਾਨ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਵਭਆਨਕ ਰ ਪ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੇਰੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਬੇਹਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਉਹ ਇਸ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਬਾਰੇ 
ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ 'ਮੁੰ ਡੇ ਤੇ੍ ਮੁੰ ਡੇ ਹੀ ਹਨ'. ਮੈਨ ੰ  ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤੇ੍ ਭੜਕਾਉ 
ਵਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ੍ ਬਰਾਬਰ ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤੇ੍ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਕਾਂਸਟਬਲ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਸੀ (Ibid: 137).  

 
ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਪੁਵਲਚ ਮੁਿੱ ਖ, ਸ਼ਰੀ ਜੇ.ਅੇ.ਸਕਿੱ ਂਾਟ, ਨੇ ਜਨਤ੍ਕ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍,ੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰੈਸ਼ ਕਨਫਰੰਸ ਤ੍ੇ, ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ 
(Ibid: 138). ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੀ 17 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 



ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਪਰ ਵਜਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਉਪਰ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਨੇ: 
 

ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤੇ੍, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ੍ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਦੌਰੇ ਤ੍ੋਂ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ 
ਨਹੀਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਨੇ. ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਅਤੇ੍ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਨੇ. 

ਗੰ੍ਭੀਰ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍, ਇੰਤ੍ਹਾ ਵਹਸ਼ੀਪੁਣਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਤ੍ਕਸ਼ੀਲਾ-
ਮਰੀ-ਗ੍ੁਜਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਤ੍ਕੋਣ ਤੇ੍, ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਖ ਨ-ਖਰਾਬਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਦਗ੍ਾਬਾਜ਼ੀ, ਇਿੱਕ ਆਮ ਗ੍ਲ ਸੀ. ਜੈਨਰਲ ਮੇਸੇਰਵੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ 
ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚਾ ਵੇਵਖਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਦੋਨੋ ਹਿੱਥ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਸੀ; ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ 
ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ਼ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਵਜਥੋਂ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮਾ ਨ ੰ  ਅਮਨ-ਕਮੇਟੀ ਤੇ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ, 
ਮਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ; ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਸਸਾਲੀ ਤੇ੍, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਨ ੰ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਅਗ੍ੇ, ਇਸ 
ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਕਸ਼ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ, ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਕਤ੍ਲ ਕਰ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬੇਰਵਹਮ ਕਤ੍ਲ ਉਸ ਵਤ੍ਕੋਣ ਤੇ੍ ਹੋਏ, ਵਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਭਆਨਕ ਬੇਰਵਹਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍, ਲੁਿੱ ਟ ਅਤੇ੍ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਗ੍ਿੱਲ 
ਹੈ. ਅਿੱ ਟਕ ਤੇ੍, ਚੌਂਟਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜੋ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ੍ਾ ਹੀ ਹੈ. 
ਅਟਿੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤੇ੍, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਿੱ ਟ ਮੌਤ੍ਾ ਹੋਇਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੁਿੱ ਟ ਅਤੇ੍ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਰਗ੍ੀ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਤ੍ਰੀਕਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਸਫੇਦ ਝੰਡੇ ਲਗ੍ਾ ਕੇ 
ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਬਗੈ੍ਰ ਝੰਡੇ ਲਗ੍ੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਟਣ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. 

ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਚਿੱਕਵਾਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਵਪੰਡ ਧੁਵਦਆਲ ਨ ੰ  ਤ੍ਬਾਹ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ 
ਪੁਵਲਸ ਅਤੇ੍ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ. 

ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤੇ੍ ਕਤ੍ਲ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤੇ੍ ਲੁਿੱ ਟ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹੇਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ 
ਇਲਾਕਾ (ਸਦਰ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨਾ ਅਤੇ੍ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ) ਸਮਤ੍ਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਬ  ਕਰਨਾ 
ਆਸਾਨ ਸੀ. ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤੇ੍, ਭੀੜ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾਇਆ, ਅਤੇ੍ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ੍ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 

ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ (ਮੇ.ਜੈ.ਲਵੇਟ) ਦੇ ਅਮਲੀ 
ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਤੇ੍ ਹੈ. ਕਿੱ ਮ ਚਲਾਉਣੁ ਲਈ, ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਛੇ ਵਬਰਗੇ੍ਡਾਂ ਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ. ਇਹ 
ਉੱਤ੍ਰ ਦੇ ਕੈੈੰਪਬੇਲਪੁਰ ਅਤੇ੍ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱ ਖਣ ਦੇ ਵਜਹਲਮ-ਚਕਵਾਲ-ਤ੍ਲਾਗੰ੍ਗ੍ ਤ੍ਿੱਕ ਹਰਕਤ੍ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵਵਸਤ੍ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ੍ ਪਿੱਛਮ ਤੇ੍ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍ਿੱਕ ਦੀ 
ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. 

ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦੀ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਤੇ੍ਹਰੀਕ ਨ ੰ  ਸਮਝਨਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਜੈਨਰਲ ਮੇਸੇਰਵੀ ਦਾ 
ਵਖ਼ਆਲ ਹੈ ਵਕ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਅਤੇ੍ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਨਸ਼ਾਨ ਮੌਜ ਦ ਨੇ - ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇਆਂ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਕਈ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍ ਗ੍ੜਬੜ ਫੈਲੀ, ਅਤੇ੍ ਮਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 9 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ 
ਬੜੀ ਹੋਸ਼ੀਆਰੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਰੇ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ ਤੇ੍ਹਰੀਕ 



ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਸੀ. 7ਵੀਂ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ, ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ 
ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤੇ੍, ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ - ਕੁਿੱ ਝ ਹਾਨਰਿੱਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰੈਂਕ 
ਦੇ ਪੈਂਸਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ. ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਬੇਹਦ ਰੁਸੇ 
ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ੍ ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਡਰਣ ਲਗ੍ੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ, ਇਹ ਤੇ੍ਹਰੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਸੰਭਾਵਵਤ੍ ਵਥਊਰੀ (ਉਸ ਲ) ਇਹ ਹੈ ਵਕ 1943 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 
ਵਖ਼ਆਲ ਦਾ ਇਿੱਜ਼ਾਫ਼ਾ, 1945-46 ਦੇ ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਦੀ ਇੰਤ੍ਹਾ ਵਫ਼ਰਕਾਪਰਸਤ੍ੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਮਾਯ ਸੀ, ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਪਰਚਾਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਰ ਮੈਜੇਸਟੀਸ 
ਗ੍ਵਰਨਮੇਨਟ ਦਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਤੇ੍ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ੇ ਨੇ ਵਮਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ੍ ਦੇਰ ਤ੍ੋਂ ਵਤ੍ਆਰ 
ਹੰੁਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬਾਰ ਦੀ ਵਮਸ਼ਰਣ, ਨ ੰ  ਵਚਣਹਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, 
ਉੱਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ; ਅਤੇ੍ ਇਹ ਤੇ੍ਹਰੀਕ, ਗੈ੍ਰ-
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਭੜਾਕਾ ਸੀ. ਇਹ ਵਜਆਦਾ 
ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ੍ ਤੇ੍, ਦ ਜੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗ੍ੇ. ਕੋਈ ਪਵੜਹਆ-
ਵਲਵਖਆ ਇਨਸਾਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਹਾਲਾਂਵਕ 
ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਠਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਉਪਰ 
ਨਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਵਜਸ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋ੍ੈੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲ ਤੇ੍ ਤੁ੍ਰੰਤ੍ ਹੋਈ 
ਗ੍ੜਬੜ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ੍ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਤ੍ੀਬਰ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਕੌੜੇ ਨੇ…ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਹੈ - 7ਵੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਸਹੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਵਕ ਦੰਗ੍ੇ ਤੋ੍ੈੰ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਮੁਸਵਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤੇ੍ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤੇ੍ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦੀ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ…ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਮੇਰਾ ਮਿੱ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਵਸਵਲ ਹੰਗ੍ਾਮੇ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 
ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਣ ਲਈ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਧਾਰਾ 93 ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿੱ ਝ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਵਸਵਾਏ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਕ ਬਰਬਾਦੀ ਠੀਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ੍ ਬਾਕੀ ਉਸ 
ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਉਪਰ ਛਿੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗ੍ੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ੍, ਵਕਿੱ ਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ. 

ਕਲ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤੇ੍ ਸੀ, ਕੁਿੱ ਲ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30,000 ਸੀ, ਅਤੇ੍ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੋਂ, ਸਾਨ  ਹੋਰ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 35,000 ਜਾਂ ਹੋਰ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹਣਾ ਪਏਗ੍ਾ 
(Ibid: 85–90). 

ਆਪਣੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ 
ਦ ਜੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਸਵਾਏ ਇਹ ਵਕਹਾ: 
 

ਸਤ੍ਹ ਥਲੇ ਕਈ ਗ੍ੜਗ੍ੜਾਹਟਾਂ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ੍ ਗੰ੍ਭੀਰ ਗ੍ੜਬੜ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
ਮੁਸਵਲਮ ਪ ਰੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦੀ ਵਬਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ੜਬੜ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ; ਅਤੇ੍ ਹੁਣ ਵੀ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾਨਾ ਦੀ 



ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਨੰੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਉਪਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਜਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛੋਟ ਵਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਮਸਵਜਦਾਂ ਤੇ੍ 
ਕੁਿੱ ਝ ਬ ਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਦਿੱਸ, 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਵਕ ਹੋਰ ਗ੍ਵਬੜ ਹੋਵੇ.  

ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਥ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਮਵਹਸ ਸ 
ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ 3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਰੀਰ ਨਾਮਾਕ ਲ ਸੀ; ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਵਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਆਮ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
ਰਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੁਲਹਾ ਦੀ ਖਾਵਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਹਨ (Ibid: 102).  
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ਹਾਜੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਪਵਰਆਲ, ਅਟਿੱਕ (ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ) ਵਜ਼ਲਹਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਫ਼ੈਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ, ਪਵਰਆਲ, ਅਟਿੱਕ (ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ) ਵਜ਼ਲਹਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਸਈਦ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਚੋਆ ਖ਼ਾਲਸਾ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਰਾਜਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਵਰਆਸਤ੍, ਚੋਆ ਖ਼ਾਲਸਾ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖ਼ਾਨ, ਥਮਾਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਜਾਨ ਦਾਦ ਖ਼ਾਨ, ਥਮਾਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਵਹਮਦ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, 15 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਖ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਸ਼ਾਕ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, 15 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਭਸੀਨ, ਕਪ ਰਥਲਾ, 3 ਜਨਵਰੀ 2005 
  



 
ਦੂਜਾ ਚਰਣ: ਆਖਰੀ ਨਸਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ 

ਿਾਰਚ 1947 - 14 ਅਗਸਤ 1947 
ਪਨਰਚੇ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਦ ਜਾ ਚਰਣ ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ ਅਤੇ੍ 
ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ 
ਹੋਇਆ. ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ; ਦੋ 
ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਸ ਬੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਲਗ੍ ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ ਸੀ, ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਏ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਦ ਜੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤੇ੍ ਅਤੇ੍ ਅਖੀਰ ਤੇ੍ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ. 

ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਰਵਹੰਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀਆਂ, ਵਜਸ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਅਤੇ੍ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ, 
ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਹੋਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕਰਣ ਲਈ 
ਗ੍ਠੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍, ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਜਮੀਨੀ ਸਤ੍ਰ ਤੇ੍, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱ ਧਣਾ ਅਤੇ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੀਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਹੀ ਗ੍ਵਤ੍ਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਦੋਨੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅਤੇ੍ ਅਣਚਾਹੇ 
ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. 

ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ੍ ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਬਣਣ ਦੇ ਤੁ੍ਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ 
ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗ੍ੀ. ਉਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸਵਰੇ ਅਤੇ੍ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ 
ਇਿੱ ਕ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਦਿੱਖਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਰਣਨੀਤ੍ਕ ਵਹਿੱਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ 
ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ. ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਦੇ ਕਈ ਚਰਣਾ ਬਾਅਦ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸਫੋਟਕ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤੇ੍ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਨਾ ਵਕ ਜ ਨ 1948 ਤੇ੍, 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਵਵਾਦਪੁਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕਿੱਲਾ ਵਵਵਾਦਪੁਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਵਹਣ ਤੇ੍, ਬਾਊਂਡਰੀ 
ਅਵਾਰਡ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

ਇਹ ਮਿੱ ਨਣਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, 
ਵਬਲਕੁਲ ਗ੍ਲਤ੍ ਸੀ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਅਪਰੈਲ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਮਈ ਦੇ ਦ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ੍ ਤ੍ੋਂ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਹਰ ਵਦਨ ਬਦਤ੍ਰ ਹੰੁਦਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜਂਸੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਰਵਹਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਵਰਨਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 
ਅਤੇ੍ ਲੰਬੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਵਰਏ ਵਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜੋ ਵੀ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗ੍ਏ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸਮੇਤ੍, 
ਵਬਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਏ. ਵਸਿੱ ਖ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ ਬਾ ਕਬ ਲ 
ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  ਵਤ੍ਰਪਤ੍ ਰਹੇ ਵਕਉਂਵਕ 
ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਝੜਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ੍ ਜੁਰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ. 



ਵਹੰਦ , ਆਮ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ੍ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਤ੍ੋਂ ਦੁਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਵਰਜਨ 
ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਅਤੇ੍ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ  ਉਸ ਵਕਸਾਨ-
ਵਰਗ੍ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜੋ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਵਚੰਤ੍ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. 

ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਪਰੈਲ ਤ੍ੋਂ ਜ ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ੍ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤੇ੍, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਅਤੇ੍ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ. ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਹਾਲਾਤ੍ ਅਸਵਥਰ 
ਅਤੇ੍ ਵਵਸਫੋਟਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਬੇਆਰਾਮ ਅਮਨ, ਸ ਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤੇ੍ ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ. 
ਪਰ, ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ ਜੇਨਕੀਨਸ ਹਕ ਮਤ੍ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਦਾਂ ਸੀ. 
ਇਹ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਹਵਥਬਾਰਬੰਦ ਲੋਕ ਜੋ ਹਮਲੇ ਲਈ, ਵਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ 
ਘੁਮਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗ੍ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਘਿੱ ਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਕੁਿੱ ਝ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਦਾਦ ਹਕੀਕਤ੍ ਤੇ੍, ਸੰਭਵਤ੍, 
ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਤ੍ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤ੍ਰ 
ਅਤੇ੍ ਪਛਿੱਮ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਪੁਰਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਕ ਚ, ਅਪਰੈਲ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ਿੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ 
ਅਤੇ੍ ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍ ਲੋਕ, ਸਰਿੱਹਦ ਪਾਰ ਕਰ, ਮਵਹਫ਼ ਜ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਆ ਗ੍ਏ. ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼, ਵਸਰਫ਼ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਦ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ੍ ਤੇ੍ ਜਾ ਕੇ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਗ੍ੌਰ 
ਕਰਣ ਲਾਈਕ, ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਹੋਈ. ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਮਲੇ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆ ਤੇ੍ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣ ਯੋਗ੍ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਦਹਾਤ੍ੀ 
ਇਲਾਕਾ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ, ਪਰਭਾਵਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਜੁਰਮ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਕਸਬੇਆਂ 
ਤੇ੍ ਹੋਏ ਸੀ. ਪਰ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹ ਤੇ੍ ਕਾਇਮ ਰਵਹਆ. 

ਅਤੇ੍, ਹਾਲਾਂਵਕ ਡਰ ਅਤੇ੍ ਵਫ਼ਕਰ ਕਈ ਗ੍ੁਣਾ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ 
ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ੍ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. 
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ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਾਵਲਸੀ (ਨੀਤ੍ੀ), 

24 ਮਾਰਚ - 30 ਜ ਨ 1947 
 

24 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਲੌਰਡ ਲ ਈਸ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੈਨਰਲ ਦੀ 
ਹੈਸੀਅਤ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼ਪਥ ਲੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਥਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਤ੍ੇ 
ਹਥਾਂ ਤ੍ੇ, ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਜਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਜ ਨ 1948 ਤ੍ਕ, ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੇਵੇ. ਬੇਸ਼ਕ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ੍ੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿੱ ਮ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਿੱ ਢਣਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਭਾਂਵੇ 13.2 
ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਕੌਮ ਸਨ. ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਵਨਆਂ ਤ੍ੇ). ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਉਹ, ਸਾਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਰਬਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੀ ਸ 
 

ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਟਿੱ ਪਣੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਵਲਖੀ) ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਤ੍ਾਰੀਖੀ ਖ਼ਾਕਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਗ੍ਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਗ੍ੁਰਦੁਵਾਰੇਆਂ ਨ ੰ  ਕਟਿੱ ੜ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਉਂਣ ਲਈ, 
ਇਿੱਕ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਸੀ. ਵਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਜਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਇਿੱਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਮ ਹ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਹੋਈ ਸੀ, ਵਕਤ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਮਕਬ ਲ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗ੍ਈ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅਖ਼ੀਰੀ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਵਜਹੇ ਉਪਾਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਥੇਆਂ ਦੀ 
ਕਾਇਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਉਪਰ 3 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਂਦੇ 
ਹੋਏ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਲਹਾ ਦੀ 
ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਵਨਰਣਾਇਿੱਕ ਹੋਈ: 
 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ੍, ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਇਰਾਦੇ ਪਿੱਕੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਬਦਲੇ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਨੇ. ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ 



ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਨੇ 300 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਭਾ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ (Carter, 2007a: 111). 

 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੁਟਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ 
ਅਤ੍ੇ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਮੰਤ੍ਰੀ) ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਸਨ, 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਇਣ ਮੁਿੱ ਖ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤ੍ੀ: ਮੁਿੱ ਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਜਸ ਦੇ ਆਗ੍  ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ 
ਵਸੰਘ ਸਨ (ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ) ਅਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ (ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ). 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ, 'ਹਾਲ ਦੀ ਗ੍ੜਬੜੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ' (Carter. 2007a:111). ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਅਕਾਲੀ ਗ੍ੁਟ ਵੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੀ 
ਅਗ੍ਵਾਈ ਉਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗ੍ੋਕੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ਼ਰ ਵਸੰਘ ਮਝੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਨੋ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਕਸਾਨ 
ਸਨ. ਤ੍ੀਜਾ ਗ੍ੁਟ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸੀ ਵਜਸ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਪਰਤ੍ਾਪ ਵਸੰਘ ਕੈਰੋਂ (ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਕਰਣ 
ਵਾਲੇ) ਅਤ੍ੇ ਸੁਰਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਿੱਕ ਰਈਸ ਵਜਿੱ ਮੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਚੌਥਾ ਗ੍ੁਟ ਕਵਮਊਵਨਸਟ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਅਕਾਲੀ ਤ੍ੁਿੱ ਛ ਸਮਝਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਵਸਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ 
ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਟ ਵੀ ਅਵਹਮ ਸਨ. ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਅਗ੍ਵਾਈ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ 
ਸਰਦਾਰ ਉਜਿੱਲ ਵਸੰਘ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਦੀ ਗ੍ੁਣਵਿੱ ਤ੍ਾ ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਮੇਰੀ ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਦੇ ਤ੍ਜ ਰਬੇ ਤ੍ੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਆਗ੍  ਅਵਹਮ ਨੇ, ਉਹ ਹਣ; ਮਾਸਟਰ 
ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ, ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਅਤੇ੍ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਰਈਸ ਅਤੇ੍ ਗ੍ਵਰਨਰ 
ਗ੍ੈਨਰਲ ਦੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਹਨ. ਕਦੀ-ਕਦਾਰ ਹੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਖ਼ਬਰ 
ਵਮਲਦੀ ਹੈ-ਵਕਸੀ ਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਚਾਲਾਕ ਸ਼ੰਗ੍ਠਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨੇ; ਪਰ ਉਹ ਵਿੱ ਡੇ ਮੁਿੱ ਦੇਆਂ ਬਾਰੇ 
ਕਮਜੋਰ ਸਾਬਤ੍ ਹੰੁਦੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੇਹਦ ਤੰ੍ਗ੍ ਹੈ (Ibid: 112). 

 

9 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਵਲਖੇ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਖ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬਗ੍ੈਰ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ 
ਜਾਰੀ ਪਰਚੇ ਉਪਰ ਵਫ਼ਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਵਲਵਪੰਦੀ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਹੋਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਨ ੰ  
ਵਧਾ-ਚੜਹਾ ਕੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜਸ ਉਪਰ ਵਕਥਤ੍ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 18 ਪਰਮ ਖ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 
ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸਨ, ਵਸਿੱ ਖ 'ਜੰਗ੍ ਪੰੁਜੀ' ਲਈ 50 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ (Ibid: 117). 

ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣ ਲਾਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ ਅਪੀਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਗ੍ਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਪਣਾ 
ਨਾਂਅ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੰਗ੍ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰੇ ਅਤ੍ੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ੍ੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਹੈ ਵਕ, ਵਕਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤ੍ੇ ਅਵਭਆਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਿ੍ਵਂਰਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ ਵਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗ੍  ਸਨ. ਕਈ ਦ ਜੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵੀ 



ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਵਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ, ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਬਖਰਣ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 

12 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਹੋਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਹੋਈ ਇਿੱਕ ਵਰਪੋਰਟ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਿੱਤ੍ਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ. 
'ਯ ਨੀਅਨ' ਮਨਸ ਬਾ ਇਿੱਕ ਇਿੱਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਬਦੀਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਰ ਪ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 'ਬੈਲਕਨ' ਮਨਸ ਬਾ ਜੋ ਹਰ ਸ ਬੇ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦਾ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਦੇਂਦਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਇਿੱ ਕ ਖੰਵਡਤ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਜ਼ਾਦ ਹੰੁਦਾ. ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ ੇ
ਜ ਨ 1948 ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਦਾ (Mansergh and 
Moon, 1981: 207–9). 

14 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਵਵਿੱ ਚ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਿੱ ਡੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਉਸ ਮਨਸ ਬੇ ਉਪਰ 
ਪਾਣੀ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ. ਊਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਤੰ੍ਨ ਫੇਰਵਾਂ ਸਨ: (a) ਯ ਨੀਅਨੀਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ 
ਕਰਨਾ  (b) ਤ੍ਕਸੀਮ (c) ਗ੍ਰਹ-ਜੁਧ.  ਅਗ੍ਰ ਸਰਕਾਰ (a) ਜਾਂ (b) ਨ ੰ  ਮੰਜ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤ੍ੇ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੜ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਛਿੱਡ ਕੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (Ibid: 
231–2). 
 

15 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਗਾਂਧੀ-ਨਜ ਾਿ ਅਪੀਲ 
 

ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਖ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਾਂਧੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਉਪਰ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ, 
ਇਿੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਤ੍ਣਾਅ ਘਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਦਨ ਲਗ੍ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਵਕ ਗ੍ਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਉ ਨ ੰ  
ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਪਰਧਾਨ 
ਆਚਾਵਰਆ ਵਕਰਪਲਾਨੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕਰੇ; ਪਰ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਇਹ ਮੰਜ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਤ੍ਦ 
ਹੀ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਗ੍ਾਂਧੀ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਹੋਰ 3 ਵਦਨ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਚਲਦੀ ਰਹੀ. ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ, ਵਸਰਫ਼ 
ਗ੍ਾਂਧੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ੇ ਵਬਆਨ ਤ੍ੇ ਇਹ 
ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ: 
 

ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਗ੍ੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ, ਵਜਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਫ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ 
ਹੈ ਅਤੇ੍ ਬੇਕਸ ਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਫ਼ਤ੍ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ੀਬਰ ਵਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ 
ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਜੋ ਵੀ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ੍ ਲਈ, ਵਸਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੇ 
ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਪਰਦਾਇਆਂ ਨ ੰ , ਉਹ ਵਜਸ ਵੀ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, 
ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਦੀ ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੜਬੜੀ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ੍ ਵਲਖਣ ਤੇ੍ 



ਵੀ ਇਨ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਣ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਣ ਹਰਕਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਉਕਸਾਹਟ ਨਾ ਵਮਲੇ (Carter, 
2003: 85–6). 

 

ਅਪੀਲ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸੀ ਪਰ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਵਫ਼ਕਰ ਨ ੰ  
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੇ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਭੜਾਕੇ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. 
 

ਿਾਉਂਟਬੈਟ   ੰੂ ਨਲਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾ  ਦਾ ਖ਼ਤ 
 

15 ਅਪਰੈਲ 1947 ਨ ੰ  ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ ਵਲਖ ਕੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਨੇਂ ਸ ਵਮਵਨਸਟਰ 
(ਵਵਿੱ ਤ੍ ਮੰਤ੍ਰੀ), ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਵਾਜਬ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਪੰਜਾਬ 
ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਵਲਆਕਤ੍ ਦੇ 
ਵਖ਼ਆਲ ਵਵਿੱ ਚ: 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ੜਬੜ ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਵਜਹਾ ਦਿੱ ਸ ਕੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਸ ਬੇ ਤੇ੍ ਧਾਰਾ 93 ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਸੀ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ੍ 
ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਹਾਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਹਿੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ. 

ਧਾਰਾ 93 ਲਾਗ੍  ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਮੌਜ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ 
ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਵਲਸੀ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਦਬਾ ਸਕੇ, ਡਰਾ ਸਕੇ ਅਤੇ੍ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗ੍ਵਰਨਰ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਵਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਕ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਕੌਮ ਨ ੰ , ਸ ਬੇ ਤੇ੍ ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਅੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਕ ਲ ਵਹਿੱਸੇ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕਣ ਹੋਰ ਦ ਰ ਰਖਣ (Ibid: 256–
7). 

 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  
ਵਲਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਲਗ੍ਾਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਦੀਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੜਬੜ ਦੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 'ਡਾਇਰੇਕਟ ਐਕਸ਼ਨ (ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ)' ਤ੍ੇ 
ਲਿੱ ਵਭਆ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਵਗ੍ਰਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮਜਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਅਤ੍ ੇਹਲਚਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ, 
ਵਜਸ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਹੋਇਆ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 
 



ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤੇ੍ ਅਟਿੱਕ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤੇ੍ ਅਤੇ੍ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ੍, ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਬਰਬਰ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ. ਕਈ ਵਪੰਡਾਂ ਤੇ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸਾੜ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਈ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਅਤੇ੍ ਦਾੜਹੀ ਮੁਿੱ ਨ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ, ਅਤੇ੍ ਕਈ ਜਬਰਨ ਸੁੰ ਨਤ੍ ਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ. ਕਈ 
ਵਸਿੱ ਖ ਔਰਤ੍ਾਂ ਜੋ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਗ੍ਈਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰ੍ਭੀਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ 
ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਗੰ੍ਭੀਰ ਅਤੇ੍ ਫੈਲੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ 
ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ…ਕੁਲ ਵਕਿੱ ਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਹ 
ਅੰਕੜਾ 3,000 ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜਾ 3,500 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਫ਼ਰਕ  
ਵਨਸਬਤ੍ ਬਾਰੇ ਸਾਨ  ਇਤ੍ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈੈੰ ਵਕਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਹਰ 6 ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ (Carter, 2007a: 137). 

 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਰਲੇ-ਵਮਲੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਿੱਕਾ ਕਰਨਾ 
ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ ਵਕ ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹੀ ਹੋਣ; ਉਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. 29 ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍,ੋ 10 ਦੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਸੀ, 9 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ 10 ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਛੁਿੱ ਟੀ 
ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਚੀਫ ਸੇਕਰੇਟਰੀ (ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ) ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਹੋਰ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਕਹਾ, 
ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਲਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਵਧਕਾਰੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਉਹ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਕੀਤੇ੍ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਨੇ. ਸਕਿੱ ਂਾਟ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਉਮਦਾ ਜੋਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਬੇਵਕ ਫ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ 
(Ibid: 138). 

 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਚਾਹਤ੍ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੈਂਸਿੱ ਰਵਸ਼ਪ ਲਾਗ੍  ਕੀਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ: 
 

ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 'ਅਰਾਜਕਤ੍ਾ ਫੈਲਾ' ਕੇ ਸਾਨ  ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ 
ਅਤੇ੍ ਆਈ.ਪੀ ਦਾ ਹਰ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਮੈਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਕਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਛਿੱਡ ਕੇ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਦੋ ਜਾ ਵਤੰ੍ਨ 
ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ, ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਲਕੁਲ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸਨ; ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਵਹਸੁਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ 
ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਤ੍ਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, 
ਵਕਸੇ ਵਾਜਬ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਬਗ੍ੈਰ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਆਮ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ, ਇਿੱਕ ਵਫ਼ਰਕ  ਗ੍ਰਹ-ਜੁਧ 
ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੁਜਾਰਨੀ ਪਵੇਗ੍ੀ  (Ibid: 138). 

 



16 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ, ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਤ੍ਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਦੀਂ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਕਦਮਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਕਦਮਾ ਸਮੇਤ੍, ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਵਹਲਾ, ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਹਿੱ ਸੇ ਹੋਣਗ੍ੇ-ਇਿੱਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜਾ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਕਹਾ, 'ਵਜਥੋਂ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਹੋਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਿੱਧਰ-ਉੱਧਰ, ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (Ibid: 134). ਦ ਜੇ, 
ਇਿੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਠਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਣ ਤ੍ਹਸੀਲਾ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਧਰ-ਉੁਿੱਧਰ ਕਰ ਸਕੇ 
ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸ ਬੇ ਤ੍ੋਂ ਵਕਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  'ਅਲਗ੍ ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਿੱ ਟ 
ਸ ਬੇ ਦਾ ਗ੍ਠਨ' ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ (ਵਹੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਜਿੱ ਟ 
ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ) (Ibid.). 
 

ਕਾਂਗਰੇਸ ਕੁੱ ਝ ਗਵਰ ਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਦੀ ਿੈ 
 

17 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਰਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ, ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਖ਼ਆਲ ਜ਼ਾਹਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਐਨ.ਡਬਲੁ,ਐਫ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਵਬਹਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਸੰਧ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ 
ਦੀਰਘ ਸ਼ਿੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ". ਹਾਲਾਂਵਕ ਜੇਨਕੀਨਸ ਉਪਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਮੇਨਨ ਨੇ 'ਹਾਲਾਤ੍ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕੁ ਬਨਣ ਲਈ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨ ੰ  ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ 
ਦਿੱ ਵਸਆ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਧਾਰਾ 93 ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਇਆ' (Mansergh and Moon, 
1981: 310). 30 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ , ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ , ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਉਜਿੱਲ ਵਸੰਘ ਲੌਰਡ 
ਇਸਮੇ ਨ ੰ , ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਵਮਲੇ. 
ਇਸਮੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖਆਲ ਦਾ ਵਨਚੋੜ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਮਸਲਾ ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ੍ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਾਲ 
ਨ ੰ  ਮਿੱ ਨਦੇ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤੇ੍ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਹੋਰ ਮੌਤ੍ ਦਾ ਸੀ ਵਕ 
ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਤੇ੍, ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤ੍ਜਾਮ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਵੀ, ਨਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਇਸ ਦੇ 
ਲਈ, ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ (Ibid: 490). 

 

1 ਮਈ ਨ ੰ  ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਲੰਬਾ ਖ਼ਤ੍ ਵਲਵਖਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ 
ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ, ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਲਾਹੌਰ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ 
ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਮੰਜੁਰ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਅਗ੍ਰ 
ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਹਰ ਮੇਜੇਸਟੀਸ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨ ੰ  ਪਰਸਾਰਣ 
ਕਰ ਕੇ ਦਿੱ ਸਣ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਵੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ 



ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਇਹ ਐਲਾਨ 15 ਮਈ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਸ਼ਾਇਦ 48 ਘੰਟੇ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ੇਗ੍ਾ ਵਕ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਗ੍ਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਵਾਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤ੍ੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨ ੰ  
ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਸ਼ਾਂਤ੍ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਦ ਜੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

(a) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਹਦ ਘਿੱ ਟ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਮੁਚਾ ਪੰਜਾਬ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ; ਵਸਿੱ ਖ ਜਮਨਾ ਤ੍ੋਂ ਰਾਵੀ ਦਵਰਆ ਤ੍ਿੱਕ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤ੍ੇ 
ਚਨਾਬ ਤ੍ਕ; ਵਹੰਦ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਚਲਣਗ੍ੇ 

(b) ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਸੀਮਾ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਬਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 
ਦੇਵੇਗ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਲਾਹੋਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ 
ਦੇਵੇਗ੍ੀ. 

(c) ਇਸ ਵਬਆਨ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਭੜਕੇਗ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਜੋ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਗ੍ਲਤ੍ ਤ੍ਰਫ਼ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਬਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਕਸ਼ੀਲ 
ਪਰੀਵਖਆ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਨਾ ਹੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਿੱਤ੍ਹਾਦੀ ਪਰਵਤ੍ਕਰਮ (Carter, 
2007a:160). 
 

ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਜ ਾਿ ਦਾ ਰੁਖ 
 

1 ਮਈ 1947 ਨ ੰ  ਅਖਬਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ, 
ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ., ਵਸੰਧ, ਬਲੁਵਚਸਤ੍ਾਨ ਹੋਰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਮੰਗ੍ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਜਾਣੇ-
ਪਛਾਣੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਸ ਲ ਉਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਇਣ ਸ ਵਬਆਂ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ 'ਵਕਸੀ ਮਜਬੁਤ੍ ਅਸ ਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵਕ, ਪੰਜਾਬ 
ਅਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਇਣ ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦੋ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਸਨ' (Mansergh and Moon, 1981: 543). ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਤ੍ਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਕਸੇ 
ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗ੍ੀ: 
 

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਹੰਦ  ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤ੍ਨ 
ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੰੁਦੀ ਨੇ ਤੇ੍, ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  
ਛਿੱਡ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ; ਅਤੇ੍ ਹੁਣ ਜਾ ਬਾਅਦ 
ਵਵਿੱ ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਹੋਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਕਨਸਵਟਚਯੁਏਟਂ 
ਅਸੇਮਬਲੀਆਂ ਇਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਉਪਰ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਹੋਰ 



ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ੍ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ਸਕੈ. 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਿੱਕ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਹਿੱਲ ਨ ੰ  ਵਵਘਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ੍ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. 
ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਵਕ ਬੰਗ੍ਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਨ ੰ  ਖੜਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾ ਨ ੰ  ਅਤੇ੍ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਰੈਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਧੀ ਤੋ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਜਦ ਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਇਿੱ ਕ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਜਬ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ 
ਹਾਂ (Ibid: 544).  

 

ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਨ ੰ  ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ , ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਉੁਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨਾਲ, ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਵਨਆ. ਇਸ ਵਖ਼ਆਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਅਤ੍ੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. 1 ਮਈ 1947 ਨ ੰ  ਵਲਖੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਕ ਵਨਿੱਜੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ 
ਕੀਤ੍ੀ: 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱਕ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ. ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ 
ਰਾਵੀ ਅਤੇ੍ ਸਤ੍ਲਿੱ ਜ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਦੋਆਬ ਹੈ (ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ), ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਜ ਰ ਹੋਵੇ, ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱ ਮ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਦਾ 'ਵਸਿੱ ਵਖਸਤ੍ਾਨ' ਹਾਸਲ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਦ ਬੇਤ੍ਾਬ ਨੇ, ਵਕਉਂਵਕ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਵਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਜਮੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ ਹਾਵੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ 
ਵਬਲਕੁਲ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਾਂ (ਬਲ ਦੇ ਕੇ). ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਵਵਤ੍ਰ ਸ਼ਥਾਨ ਵੀ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ! ਇਹ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ 
ਜਦ ਵਸਿੱ ਖ ਵਫ਼ਦ ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਆਇਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਰਜੇਈ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਾਂ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਂ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਤੇ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤ੍ਿੱਕ ਅਪਣਾ ਇਰਾਦਾ 
ਪਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗ੍ੇ (Ibid: 537). 

 

ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਅਵਹਮ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ, 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ. ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ, ਉਸ ਦੀ ਵਸਿੱਖਾ 
ਦੇ ਵਹਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਿੱ ਝ ਘਿੱ ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਵਹਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਉਸ 
ਵਕਤ੍, ਵਸਿੱ ਖ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਚਲੇਗ੍ਾ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  
ਵਮਲੇਗ੍ਾ. 



 

ਨਸੱਖ ਜੇ ਕੀ ਸ  ੰੂ ਨਿਲਦੇ  ੇ 
 

ਇਿੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ.ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਚਿੱ ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, 2 ਮਈ ਨ ੰ  
ਜੇਨਕੀਨਸ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ ਚਨਾਬ ਦਵਰਆ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ 
ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਲਈ ਚੁਣ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਰਫ਼ ਆਬਾਦੀਅਤ੍ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ, ਕਈ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੇ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 
'ਇਹ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਬੇਕਾਬ  ਹ ੰ ਦਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ (Carter, 2007a: 162). ਜਦ ਤ੍ਕ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੇ ਉਪਰ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ੜਬੜ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ ਸ ਬੇ ਦੀ ਵੰਡ, 
ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕਰਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਿੱ ਡੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਪਏਗ੍ੀ. ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗ੍ੈਰ-ਅਮਲੀ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰਨ ਹਿੱਲ ਵਮਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ: 'ਵਕਸੀ ਵੀ ਸੁਰਤ੍ ਤ੍ੇ, 'ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ੍ੇ ਨਾਗ੍ਵਾਰ 
ਰਾਹ ਹੰੁਦੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ੍ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹਕ ਮਤ੍ ਚਲਾਉਣ 
ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਹੰੁਦੀਆਂ'. 2 ਮਈ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਸੈਂਸਿੱ ਸ 
ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਨਦੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਅਵਹਮ ਮੁਿੱ ਦਾ ਸੀ; 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਬਵਹਸ ਕੀਤ੍ੀ: 
 

ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਲਹਾ ਹੈ; ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਚਤ੍ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…; ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ੍ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ, ਅਤੇ੍ ਲਾਹੌਰ 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ…; ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਕ ਮਤ੍ ਅਤੇ੍ ਦਾਬੇ ਤੇ੍ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ' (Ibid: 165). 

 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਣ ਲਈ, ਵਤ੍ਆਰ ਵਬਆਨ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਪੜਹਨਾ ਸੀ, ਉਸ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ (ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ) ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਜ ਨ 
1948 ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ (Mansergh and Moon, 1981: 545). ਅਤ੍,ੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 
ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ਕ, ਅਗ੍ੇ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਸਾਨ  
ਹੁਣ ਪਤ੍ਾ ਚਲੇਗ੍ਾ ਵਕ 9 ਮਈ ਦੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਸਿੱਤ੍ਾ ਬਦਲ ਦੀ 
ਤ੍ਾਰੀਖ, 1947 ਤ੍ੇ ਕਰਣ ਬਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਵਖ਼ਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜ ਿਤ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯ ਨੀਅਨੀਸਟ ਆਗ੍  ਅਤ੍ੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਰਵਹ ਚੁਕੇ, ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  3 ਮਈ ਨ ੰ  
ਵਮਲੇ. ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜਨਮਤ੍ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਖ਼ਆਲ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਵਖ਼ਜ਼ਰ 
ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  4 ਵਵਕਲਪ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਜਾਣ: 



 

1. ਇਿੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਾਲ ਰਿੱ ਵਖਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤ੍ਾ 
ਹੋਵੇ; 
2. ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ; 
3. ਪੰਜਾਬ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ; 
4. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. 

 
ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜਬ ਤ੍ ਯਕੀਨ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇ ਵਕ ਵਕਹਾ ਵਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ 
ਮਤ੍ਲਬ, ਇਿੱਕ ਵਗ੍ਰਹ-ਜੁਧ ਸੀ (Ibid: 590). 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਨਮਤ੍ ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਮੰਗ੍ੇ; ਅਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 
ਜਨਮਤ੍ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਕ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਰੇ ਸ ਬੇ ਨ ੰ , ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਸ ਦੀ, ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ; 
ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਜਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, 
ਜਨਮਤ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਾਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਵਨਕਲੇਗ੍ਾ (Ibid: 605-6). 

ਵਜਨਾਹ ਅਤ੍ੇ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ 4 ਮਈ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਇਿੱ ਕ 'ਲੜਾਕ  ਸੋਚ' ਰਖਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ 
ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਲਵਗ੍ਆ. ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਪਵਟਆਲਾ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ (Ibid: 613). 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਕਾਲਪਨ ਕ ਤਕਸੀਿ' ਬਾਰੇ ਨਸੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ 
 

ਜਦ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲਪਵਨਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ, ਮਜਾਵਰਟੀ ਅਤ੍ੇ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ (ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਸਮੇਤ੍ 17 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ 12), ਉਹ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਇਹ ਕਾਲਪਵਨਕ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ. 5 ਮਈ ਨ ੰ  ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਲਖੇ, 
ਇਿੱਕ ਖ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ 'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ: 
 

ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਅਸੇਮਬਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਿੱਤ੍ਹਾਦ ਜਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਵੋਵਟੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ 
ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ੍ 
ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗ੍ਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਹਿੱਸੇਆਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕੇ (Ibid: 619-20). 

 



6 ਮਈ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤ੍ੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖ 
ਗੰ੍ਭੀਰ ਗ੍ੜਬੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਫ਼ਰਕ  ਜੰਗ੍ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ੇ 'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਕੁਚਲ ਦਵਾਂਗ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਜੀਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ ਤ੍ੇ, ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ 
ਹਵਾਈ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ (Ibid: 632). ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ , ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾਵੇ. ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 7 ਮਈ ਨ ੰ  ਜਵਾਬ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: 'ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ, ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਬਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ 
ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨ  ਸੋਚਣਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਨਵੇਂ ਸ ਬੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸ ਬਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਨਾ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ 
ਸ ਬਾ'(Ibid: 643). 
 

ਬਰਤਾਨ ਆ ਿਕੂਿਤ ਦੀ ਿੁਸ਼ਕਲਾਂ 
 

ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਉਸ ਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵਕ 
ਬਰਤ੍ਾਵਨਆ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਤ੍ਾਸਬੀ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉੱਚੇ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਸ਼ਿੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਵਨਿੱਜੀ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ, 
ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਵਹਿੱਤ੍ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ੍ 
ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਚੰਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਧੰੁਧਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪਰ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਆਗ੍ , ਸ ਬੇ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕਰਦਾਰ 
ਬਾਰੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਝ ਠਾ ਦਿੱ ਵਸਆ ਅਤ੍ੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ; 
ਅਵਹਮ ਮੁਿੱ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਇਿੱ ਤ੍ਜਾਵਮਅੇ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਖਵਤ੍ਆਰ ਹੁਣ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਘਿੱ ਟਦੇ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਸਿੱਤ੍ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਈ. 
 

ਕਾਿ ਵੇਲਥ (ਰਾਸ਼ਟਰਿਿਡਲ) ਨਵੱਚ ਇੰਡੀਆ  ੰੂ ਰੱਖਣਾ 
 

ਇਿੱਤ੍ਹਾਦੀ ਜਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਰਖਣ ਲਈ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  
ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਉੁਸ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ੍ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ 
ਕੇ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਵਹਮ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਦਿੱ ਸਤ੍ਾ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਨ ੰ  ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ: 
 



ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਦੋਨੋ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ਾ ਤੇ੍, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਪਾਹੀ ਭੇਜੇ. ਸ਼ਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗ੍  ਕਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜੇਲਹ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਕਨਸਟੀਚੁਏਟਂ 
ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਆਜਾਦ ਵਰਪਬਵਲਕ ਲਈ ਮਤ੍ਾ ਪਾਵਰਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵੀ 
ਸਦਿੱਸ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਪਾਵਰਤ੍ ਹੋਇਆ॥. ਸਾਡ ੇਤ੍ੋਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦਾ 
ਕੋਈ ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨ  ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੋਂ ਕਢ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਦੁਜੀ ਡਾਵਮਵਨਅਨਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗ੍ੀ ਵਕ 
ਸਾਨ  ਸਾਡੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ? ਵੇਸਟਵਮਨਸਟਰ ਦੇ ਅਵਧਵਨਯਮ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਰਾਵਧਾਨ ਹੈ 
ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੀ ਸਦਿੱਸ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ੍ ਤੁ੍ਸੀ 
ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਹਿੱਸੇ ਨ ੰ  ਲਤ੍ ਮਾਰ ਕੇ ਕਢ ਦੋ? ਜਨਾਬ ਚਰਵਚਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਅਵਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗ੍ੀ ਵਕ ਸਾਨ  ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਢ ਵਸਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ (Carter, 2003: 127). 

 

ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਗ੍ਰ 
ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸਾ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੇ ਵਰਹਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 
ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੀ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਮਦਦ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੇਜੋੜ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ੍ 
ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 'ਨਹੀਂ' ਸੁਣਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹਣ, 
ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ, ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਣ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਜ ੋਹੀਜ ਮੈਜੇਸਟੀਸ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਦੇ 
ਪਰਧਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਣਗ੍ੇ; ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਵਮਲੇਗ੍ਾ.  

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਪ ਰੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਦੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇੰਤ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਕਾਮਯਾਬ ਵਰਹਾ ਅਤ੍ੇ ਮਈ 1947 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਆਗ੍ , ਇਿੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. 7 ਮਈ ਨ ੰ  ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਟਾਫ ਦੀ 27ਵੀਂ ਬੈਠਕ 
ਦੀ ਵਮਨਟਸ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨ ੰ  ਇਸ ਵਖ਼ਆਲ ਬਾਰੇ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰੁ ਵੀ ਮਿੱਨ ਜਾਣਗ੍ੇ (Mansergh and Moon, 1981: 659). 
 

1947 ਤੇ ਿਕੂਿਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 
 

ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ 29ਵੀਂ ਸਟਾਫ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਮਨਟਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਗ੍ੈਰ ਤ੍ਾਰੀਖ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ (ਸ਼ਾਇਦ ਮਈ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ) ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, 'ਮਾਣਯੋਗ੍ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ 
ਵਕ, ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਜ ਨ 1948 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਦਰਜਾ 1947 
ਤ੍ੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' (Ibid: 702–3). ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵਹਸਾਬ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ 
ਅਗ੍ਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਮਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਮਿੱਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੀ 



ਭਲਾਈ ਸੀ ਵਕ ਉਹ, ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਜਲਦ ਕਰਣ, ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ 1947 ਵਵਿੱ ਚ, ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ 
ਵਹਚਕੋਲੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ.  

ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਜਲਦ 
ਤ੍ੋਂ ਜਲਦ ਇੰਡੀਆ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਲਈ ਜਰਰੁਤ੍ 
ਹੰੁਦੀ (Ibid: 703). ਇਸੇ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਅਗ੍ੇ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਪੋਰਟ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ: 
ਮਾਣਯੋਗ੍ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਤ੍ੇ, ਯ ਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗ੍ਡਮ ਨ ੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰਦਸਤ੍ 
ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਨੇ: 

 

i. ਜਲਦ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਯ .ਕੇ. ਉਪਰ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਤ੍ਬਾਰ ਬਣੇਗ੍ਾ 
ii. ਇਸ ਤ੍ਬਦੀਲ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦਾ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਵਗ੍ਆਂ. 
iii. ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਰਵਹਣ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੇਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ੍ ਵਬਰਵਟਸ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਿੱਜਤ੍ ਤੇ੍ ਬੇਹਦ ਇਿੱਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਕਿੱਲਾ ਇਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੀ ਬੇਹਦ ਅਵਹਮ ਸੀ.  
iv. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੇਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੌਜ ਦਾ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਲਈ 

ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. 
v. ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਤ੍ੋਂ, ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ 

ਰਣਨੀਤ੍ੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ੍ ਵਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ; ਇਿੱਕ ਬੇਲਾਗ੍ ਇੰਡੀਆ ਇਿੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹ ਛਿੱਡ ਦੇਗ੍ਾ 
ਵਜਸ ਨ ੰ  ਭਰਣਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ; ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ੍ 
ਵਨਊਜੀਲੈਂਡ ਵਬਲਕੁਲ ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ (Ibid: 703-4). 

 

ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟ ਹੋਰ 
ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ: 
 

ਮਾਣਯੋਗ੍ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, 1947 ਵਵਿੱ ਚ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ, ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ ਤੇ੍ 
ਤ੍ਬਦੀਲੀ, ਕਰਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕ ਇਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 
ਉਪਰ ਕਾਬ  ਕਰਣਾ ਪਏਗ੍ਾ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਤ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈ ਸੀ. ਖ਼ਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਸ਼ਕ, ਇਿੱਕ ਸੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ੍ 
ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤੇ੍ ਲੈ ਸਕੇ. ਪਰ, ਇਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਣ ਦੇ, 
ਬਗੈ੍ਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਉਪਾਉ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 

 

 ਨਿਰੁ  ੰੂ ਿਕੂਿਤ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਿ ਨਦੱਤੀ ਗਈ 
 

10 ਮਈ ਨ ੰ  ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਫੁਟਕਲ ਬੈਠਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵਹਰੁ ਵੀ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਹਦ ਖ਼ੁਵਫ਼ਆ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ਼ ਤ੍ੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਵੀ.ਪੀ.ਮੇਨਨ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਛੇਤ੍ੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਉੱਪਰ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵੀ.ਪੀ.ਮੇਨਨ ਨੇ ਇਸ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ ਨਵਹਰੁ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪਟੇਲ 



ਨ ੰ  ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ (Ibid:731). ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਤ੍ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵੀ.ਪੀ.ਮੇਨਨ ਵਕਸ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਹੋ ਕ,ੇ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਉਪਰ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਉਸੇ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ ਵਕ ਨਵਹਰੁ, ਹੁਣ ਖ਼ੁਲੇ ਆਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ 
ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
 

ਨਬਰਨਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਪਾਨਕਸਤਾ  ਉਪਰ ਇੱਕ ਿੇਿੋਰੇ ਡਿ (ਨਗਆਪ ) ਨਤਆਰ ਕਰਦੀ ਿੈ 
 

12 ਮਈ 1947 ਨ ੰ  ਲੰਡਨ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਇਿੱਕ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨ, 
ਆਰ.ਏ.ਐਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੌਰਡ ਟੇਡਰ ਅਤ੍ੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਅਤ੍ੇ ਲੌਰਡ ਇਸਮੇ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤ੍ਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਹੋਈ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਹੁਣ, ਵਸਆਸੀ ਹਿੱਲ 
ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿੱ ਵਨਆ ਹਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸੰਧ, ਬਲੁਵਚਸਤ੍ਾਨ, 
ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ., ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਆਸਾਮ, ਅਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਇਹ ਵੀ 
ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਗ੍ੇ: 
 

ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕ ਉਹ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤੇ੍ ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਕਈ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਨੇ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਬ-ਸਿੱਤ੍ਾਧਾਰੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ੀ 
ਖਾਵਹਸ਼ ਨਾਲ ਚਲੇਗ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਲਿੱ ਛਣ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍ ਆਂ ਨ ੰ  ਬਗੈ੍ਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਇੰਤ੍ਜਾਮ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ੍ ਉਪਰ ਸ਼ਿੱ ਕ 
ਸੀ  (Ibid:788). 
 

ਇਸ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ਼ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਪ ਰੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੀ ਸਦਿੱ ਸਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ 'ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੜੀ ਵਿੱ ਡੀ ਚੰਵਗ੍ਆਈ ਵੋਵੇਗ੍ੀ, ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, 
ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ, ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ' (Ibid:791). ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਰਾਜੀ ਹੋ 
ਗ੍ਏ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਰਾਈਮ ਵਮਵਨਸਟਰ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣ. ਉਹ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋਏ ਵਕ: 
 

ਰਣਨੀਤ੍ਕ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਤ੍ੋਂ, ਪਛਿੱਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਬੇਹਦ ਅਵਹਮ ਵਜਹਾਂ ਸੀ, 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ, ਸਾਨ  ਅਵਹਮ ਰਣਨੀਤ੍ਕ ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਬਾਰੇ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬੰਦਰਗ੍ਾਹ, ਹਵਾਈ ਅਿੱ ਡੇ ਅਤੇ੍ 
ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ…ਅਤੇ੍ ਪਛਿੱਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤੇ੍ ਭਰਤ੍ੀ ਕਰਣ 
ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਨਾਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਦੇਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਸ਼ਾਵਹe ਇੰਡੀਆ ਤੇ੍ ਵਕਥੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤ੍ਕ 
ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਵਮਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਥ ਤ੍ੋਂ ਵਨਕਲ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਮੁਸਵਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ੍ 
ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹ ਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਤ੍ੋਂ, ਇਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ 
ਦੇਗ੍ਾ (Ibid:791-2). 



ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਬੰਗ੍ਾਲ ਨ ੰ  ਵੀ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤ੍ਾ ਲੈਣ ਲਈ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵ.ੇ ਅਤੇ੍ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਦਿੱਸਤ੍ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. 

 

ਪੰਜਾਬ  ੰੂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਸਵਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਸੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
 

11 ਮਈ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵਹਰੁ ਅਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ 
ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਿੱਤ੍ਜ਼ਾਮ 'ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ, ਕਾਲਪਵਨਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗ੍ਾ. ਪਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਦੇ 
ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਨ ੰ  ਵਵਗ੍ਾੜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Ibid:759). ਨਵਹਰੁ ਮਿੱਨ ਗ੍ਏ ਵਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਉਪਰ ਵਸਿੱ ਖ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ 
ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, 'ਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ. ਇਸ ਨ ੰ  ਜੇਹਨ ਤ੍ੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' (Ibid.).  

ਪਰ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਦਾ, ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ 
ਸਨ, 'ਸਿੱਚਾ ਵਸਿੱ ਖ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਸੀ' (Ibid.). 
ਜੇਨਕੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਦੋ 
ਟੁਕੜੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਗ੍ਾ. ਉਸ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ, ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾ ਤ੍ੋਂ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਪਰ ਇਹ ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਕ 'ਕੁਿੱ ਝ ਹਵਥਆਰ ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ. ਤ੍ੋਂ ਲਾਇਅੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਇਤ੍ਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ' (Ibid.). 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਉਪਰ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ. 'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਦਾ 
ਵਖ਼ਆਲ ਇਿੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਸਮੁਹ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਤ੍ੇ ਚੁਣੇ ਗ੍ਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ. ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ 29 ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਸ ਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰਡਣ 
ਲਈ, ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਨ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਨ ੰ  13 ਮਈ ਦੇ ਉਸ ਡਰਾਫਟ (ਮਸੌਦੇ) ਵਵਿੱ ਚ 
ਹੋਰ ਵਵਕਵਸਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, 
ਦਿੱਸਣਾ ਸੀ. ਡਰਾਫਟ ਵਬਆਨ ਉਪਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ 
ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਰੁਪ ਵਵਿੱ ਚ ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਣਗ੍ੇ, ਪਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾਮੰਜ਼ਰੁ ਸੀ (Ibid:852). 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਣ ਸ ਵਬਆਂ ਉਪਰ 
ਉਹ ਹੀ ਅਸ ਲ ਲਾਗ੍  ਹੋਣਗ੍ੇ ਜੋ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਉਪਰ ਲਾਗ੍  ਹੰੁਦੇ. 17 ਮਈ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਸੋਧੇ 
ਡਰਾਫਟ ਵਬਆਨ ਤ੍,ੇ ਇਿੱਕ ਅਪੇਨਵਡਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  'ਕਾਲਪਵਨਕ' ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 



17 ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਅਤ੍ੇ 12 ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਦੀ 
ਬੁਵਨਆਦ 1941 ਦੀ ਸਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਪਰ ਸੀ (Ibid: 887). 
 

ਨਜ ਾਿ ਅਤੇ ਪਨਟਆਲਾ ਦੇ ਿਿਾਰਾਜਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 
 

ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਕੇ ਪਤ੍ਾ 
ਕਰਣ ਵਕ,  ਮੁਸਵਲਮ ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਵਕਸੇ ਫਾਰਮ ਲੇ ਉਪਰ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਤ੍ਹਾਦੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਸੀ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ 15-16 ਮਈ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆਂ. 18 ਮਈ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਅਤ੍ੇ ਦੀ 
ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਮਹਾਰਾਹਾ ਨੇ ਇਿੱ ਸ ਸਚਾਈ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ 
ਤ੍ਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਕ, ਸਰਹਿੱਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਤ੍ਜਵੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਵਕ ਇਹ ਚਨਾਬ ਦਵਰਆ ਤ੍ਿੱਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਜਨਾਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਤ੍ਲਜ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਾਹ ੰ ਦੇ 
ਸੀ. ਪਰ, ਸਭ ਨ ੰ  ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਵੀ ਦਵਰਆ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ, ਹੋਣ ਦੇ 
ਆਸਾਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ. 

ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਕਿੱਤ੍ਰ, ਸਰ ਏਵਰਕ ਮੀeਵੀਲ ਨੇ 20 ਮਈ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਅਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਮਲੇ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 'ਉਨਹ ਾਂ ।ਮਹਾਰਾਜਾ॥ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਤ੍ਬਾਹਕੁਨ ਨਤ੍ੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਕ ਵਜਨਾਹ 
ਅੜੀਅਲ ਅਤ੍ੇ ਵਦਰੜ ਸਨ' (Ibid: 915). ਉਸੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਮੀeਵੀਲ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 

 

ਵਸਿੱ ਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਸ ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਕਸੀਮ ਜੋ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਦ ਜੀ ਸੰਪਤ੍ੀਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ 
ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੁਹਿੱਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ੍, ਉਸ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ… ਇਹ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਵਜਆਦਤ੍ੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਮਵਹਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੀ ਤ੍ਮਾਮ ਵਜਹਾਂ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ, ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦਾ 
ਤੁ੍ਲਨਾਤ੍ਮਕ ਵਹਿੱਸਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ ਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁ੍ਲਨਾਤ੍ਮਕ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੀ 
ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੈ-ਰਿੱਖਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਣ, ਨੰੁ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Ibid.). 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦਰਜੇ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਵਲਸ ਦੇ 
ਮਹਕਮੇ ਨੇ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਪਾਵਲਸੀ (ਨੀਤ੍ੀ) ਅਪਣਾਈ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤੇ੍ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ੍ ਂ ਹੰਘ ਅਤੇ੍ ਵਾਇਸਰਾਏ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ, 
ਉਸ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਕਰਣ ਦਾ ਇੰਤੇ੍ਜ਼ਾਮ ਕਰਣ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤੇ੍ ਸਹੀ ਹੋਵੇ' (Ibid.).  
 

ਨਸੱਖਾਂ  ੰੂ ਨਜ ਾਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
 



ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ, ਵਜਨਾਹ ਅਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਹੋਇਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਪ ਰੇ 
ਵੇਰਵੇ ਨ ੰ  ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਵਊ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਸ਼ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਦਵਰਆਵਦਲੀ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ਾਂਵਕ, 
ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨਾ ਕਰਣ. ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ 
ਭਰਪ ਰ ਤ੍ਸਦੀਕ ਇਸ ਲੇਖ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ 'ਆਈ ਵਰਮੇਮਬਰ ਵਜਨਾਹਸ ਔਫਰ ਔਫ ਵਸਿੱ ਖ ਸਟੇਟ' ਜੋ 
ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਵਰਗ੍ਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 19 ਜ ਲਾਈ 1959 ਨ ੰ  ਦੀ ਵਟਰਬਅ ਨ ਤ੍ ੇ
ਛਿੱ ਵਪਆ ਸੀ. ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਲੌਰਡ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੀ 
ਪਤ੍ਨੀ ਨਾਲ ਮੌਜੁਦ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ: 

 

ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਮ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਅਤੇ੍ ਜਨਾਬ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਣ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਸਰਫ਼ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨ ੰ  ਮਣਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਲ  ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਅਤੇ੍ ਦ ਜਾ ਇਿੱ ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਸਿੱ ਖ ਸ ਬੇ ਦਾ-ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਖਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਛਿੱਡ ਕੇ. ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ 
ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ, ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਹੋਈ, ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ 
ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ, ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਇਨੇ ਤੇ੍, ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ 
ਅਵਹਮ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਰਸਤ੍ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਾ ਵੀ ਮੰਜ਼ ਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਤੇ੍ ਸੀ. ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਅਤੇ੍ ਬੇਗ੍ਮ 
ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਵਦਲਕਸ਼ ਸਨ, ਅਤੇ੍ ਸਾਰੀ ਹਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ, 
ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਨ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਸੋਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਵਟਆਲਾ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸ ਬੇ ਦਾ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਬਣਨਾ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਹੋਵੇਗ੍ੀ..ਵਗ੍ੈਰਾ. 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਬੇਹਦ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਗ੍ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਮਲੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ, ਵਜਸ ਵਮਜਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ 
ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਤ੍ਿੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ. ਲੌਰਡ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ੍ ਕਦੀ ਕਦਾਰ 
ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਖੀਰ ਤੇ੍ ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨ ੰ  ਅਤੇ੍ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਮਾਕ ਲ ਤ੍ਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਵਫਰ 
ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Quoted in Singh 1991: 86). 

 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਫਰ ਔਰੰਗ੍ਜ਼ੇਬ ਰੋਡ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਤ੍ੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਬੜੀ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤ੍ਕਬਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਮਾਰੀ ਫਾਵਤ੍ਮਾ ਵਜਨਾਹ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਮੁਿੱ ਦੇਆਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਕੀਤ੍ੀਆ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਦੋ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. 

ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਪ ਰਵਲੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ, ਹਰਵਦਤ੍ ਵਸੰਘ ਮਵਲਕ, ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਏ ਵਬਰਤ੍ਾਂਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੀ ਬੈਠਕ ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕਾਰ ਵਕਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਨੇ ਹਰਵਦਤ੍ ਵਸੰਘ 
ਦਾ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰਵਦਤ੍ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੇ: 



ਸਵਾਲ: "ਤੁ੍ਸੀਂ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਵਜਨਾਹ ਅਤੇ੍ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ 
ਗ੍ਏ ਸੀ. ਤੁ੍ਸੀ ਇਸ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗ੍ੇ ।?॥ ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਵਕਉਂ ਹੋ ਗ੍ਈ?" 
  ਜਵਾਬ:"ਤੁ੍ਹਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਵਜਨਾਹ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਲ ਕਰਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਬੇਤ੍ਾਬ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਬੈਠਕ ਲਈ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਵਕਹਾ "ਵਕਸੀ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ 
ਬੈਠਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁ੍ਹਾਨ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦੋ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਵਕਉਂ ਜਾਈਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਤੁ੍ਹਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁ੍ਹਾਨ  ਵਮਲਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" 

 "ਅਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨ ੰ  ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਭੇਜ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਵਕ ਜਨਾਬ ਵਜਨਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਜਗ੍ਹ ਤੇ੍ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਅਸੀ ਮਿੱ ਨ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਆਖ਼ਰ ਤੇ੍ 
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ 4, ਭਗ੍ਵਾਨਦਾਸ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ ਸਵਥਤ੍, ਘਰ ਤੇ੍ ਵਮਲੇ. ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੇ੍ ਖੁਦ ਵਜਨਾਹ, 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ, ਮੈਂ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਅਤੇ੍ ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮੈਂ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦਾ 
ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ. 

  "ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰ  ਤੇ੍ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਬੇਹਦ ਬੇਤ੍ਾਬ ਸਨ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਾਰੇ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ 
ਜਾਣ ਅਤੇ੍ ਉਹ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਉਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ 
ਕਰ ਲੇਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਜਨਾਬ ਵਜਨਾਹ, ਤੁ੍ਸੀਂ ਬਹੁਤ੍ ਦਵਰਆਵਦਲ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ੍ ਸਾਡੀ ਵਕ ਹੈਸੀਅਤ੍ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਸ਼ਰਕਾਰ ਤੁ੍ਹਾਡੀ ਬਣੇਗ੍ੀ, ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ 
ਤੁ੍ਹਾਡੀ ਬਣੇਗ੍ੀ, ਰਿੱ ਵਖਆਂ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਤੁ੍ਹਾਡੀ ਹੋਣਵਗ੍ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਇਣ ਸਭ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਸੀ "ਸ਼ਰੀ ਮਵਲਕ, ਤੁ੍ਸੀ ਵਕ ਵਾਵਕਫ ਹੋ ਵਕ ਇਜ਼ੀਪਟ (ਵਮਸ਼ਰ) ਤੇ੍ ਵਕ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 
ਸਲ ਕ ਕਰਾਂਗ੍ਾ ਜੋ ਜ਼ਘਲੁਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੋਪਟਸ (ਇਸਾਈ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ) ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਜਦ ਇਜੀਪਟ 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ. "ਉਹ ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਸਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਜਦ ਕੋਪਟਸ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ 
ਜ਼ਘਲੁਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਮਲੇ, ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੰਗ੍ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਅਤੇ੍ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਫਰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਕਾਗ੍ਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ 
ਸਾਰੀ ਮੰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਲਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਜ਼ਘਲੁਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਤ੍ੋਂ ਕਾਗ੍ਜ਼ ਲੈ 
ਲੀਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਬਗੈ੍ਰ ਪੜਹੇ, ਉਸ ਉਪਰ ਵਲਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ "ਮੈਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਹੈ." ਸ਼ਰੀ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਕਹਾ "ਮੈਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 
ਇਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗ੍ਾ." 

"ਇਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ੍ ਤੇ੍ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਸਾਡਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਹਾਲਤ੍ ਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗ੍ੇ ਅਤੇ੍ ਇਥੇ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  ਸਾਨ  ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
ਹੁਣ ਵਕ ਕਵਰਅੇ? 

"ਤ੍ਦ ਮੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਰਣਾ ਜਾਗ੍ੀ, ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਵਕਹਾ, "ਜਨਾਬ ਵਜਨਾਹ, ਤੁ੍ਸੀਂ ਤੇ੍ ਬਹ ਤ੍ ਦਵਰਆਵਦਲ 
ਹੋ. ਪਰ, ਅਗ੍ਰ, ਖ਼ੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁ੍ਸੀਂ ਅਗ੍ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ੍ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਇਣ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਵਨਭਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?" 

"ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਣ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸੀ…ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ੍, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰਾ ਹਰ 
ਲਫ਼ਜ਼, ਰਿੱਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਕੋਈ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗ੍ਾ." 

"ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਵਹਣ ਲਾਇਿੱ ਕ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈ" (Ibid:87). 



 
ਨਜ ਾਿ ਪਾਨਕਸਤਾ  ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਦੇ  ੇ 
 

21 ਮਈ ਨ ੰ  ਰੌਅਟਰਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਕਹਾ: 
 

ਪਵਹਲਾਂ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ ਅਤੇ੍ ਉੱਤ੍ਰ-ਪ ਰਬ ਦੇ ਸ ਵਬਆਂ 
ਨ ੰ  ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰੇਗ੍ੀ. ਦ ਜਾ, ਲੀਗ੍ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ੍ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼, 'ਹਰ ਇੰਚ ਜਮੀਨ ਲਈ ਲੜਾਈ' ਕਰੇਗ੍ੀ. ਤ੍ੀਜਾ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤੇ੍ ਵਬਰਟੇਨ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ 'ਸਿੱਚ-
ਮੁਿੱ ਚ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ' ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚੌਥਾ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਰਸ਼ਤੇ੍ 'ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਅਤੇ੍ ਦੋਤ੍ਰਫ਼ਾ ਹੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ…ਸਮੁਚੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਹੈ. ਮੈਂਂੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਠਜੋੜ, ਸਮਝੌਤੇ੍ ਜਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 
ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ੍ ਵਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਲਈ ਹੋਵੇਗ੍ੀ' (Ibid: 
929-30). 

 

ਨਬਰਨਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ  ੰੂ ਯਕੀ  ਿੋ ਨਗਆ ਨਕ ਕੈਬੀ ੇਟ ਨਿਸ਼  ਪਲਾ   ਾਲ ਕੱਿ  ਿੀਂ ਬਣੇਗਾ 
 

22 ਮਈ ਨ ੰ , ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਜੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕਲੀਮੇਂਟ ਐਟਲੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਉਪਰ ਪਾਵਲਸੀ (ਨੀਤ੍ੀ) ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਗ੍ਆਪਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ 
ਤ੍ਵਹਤ੍, ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਲਈ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਜਾਨਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗ੍ਾ. ਲੰਡਨ ਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ ਨ 1948 ਨ ੰ  
ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਦਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਮਿੱਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ (Ibid: 949). 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਨੋਟ (ਵਟਿੱ ਪਣੀ) 
ਦੁਆਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸੀ-ਆਈ-ਸੀ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਲਾਉਡ ਔਵਚਨਲੇਕ-ਜੋ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਵਖ਼ਆਲ ਦੀ ਖ਼ੁਲਹੇ-ਆਮ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ-ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਇੰਤ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ 
(Ibid: 1004–8). ਉਸੇ ਵਦਨ ਗ੍ਾਂਧੀ ਨੇ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਵਵਸਫੋਟ 
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ, ਇਹ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਕੈਬੀਨੇਟ 
ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ 16 ਮਈ ਨ ੰ  ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ, 
ਆਚਾਵਰਆ ਵਕਰਪਲਾਨੀ ਨੇ 28 ਮਈ ਨ ੰ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗ੍ੀ: 

ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ੍, ਅਗ੍ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ੍ ਇਹ ਵਨਰਪਿੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤੇ੍, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗ੍ੀ (Ibid: 
1038). 

 



3 ਜੂ  1947 ਦੀ ਤਕਸੀਿ ਦਾ ਿ ਸੂਬਾ 
 

19 ਮਈ ਤ੍ੋਂ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਯ ਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗ੍ਡਮ ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਮੰਤ੍ਰੀਮੰਡਲ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਔਫੀਸ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਣ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 30 ਮਈ ਤ੍ਕ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ. 31 ਮਈ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਬਾਈ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੈਵਬਨੇਟ ਨ ੰ  ਕੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ: 
 

ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਅਸ਼ੀਂ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣ ਤ੍ਿੱਕ ਅਤੇ੍ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤ੍ਿੱਕ ਇਿੱ ਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ੍ ਸਾਨ  ਬਹੁਤ੍ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ੍ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਜ ਨ 1948 ਤ੍ਿੱਕ ਮੁਮਵਕਨ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੜਬੜ 
ਹੋਵ…ੇ.ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵਕ ਹਰ ਮੈਜੇਸਟੀਸ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਤੇ੍, ਕਾਨ ੰ ਨਸਾਜ਼ੀ ਕਰ 
ਕੇ, ਦੋ ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਸਰਕਾਰਾ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਗ੍ਰ ਲੋਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 
ਹੋਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਵਧਾਨ ਗ੍ੌਵਰਨਮੇਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਨੇ, ਪਰ ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਵਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ (Mansergh and Moon, 1982: 29). 
 

ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗ੍ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਵਬਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ 
ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਬਆਨ ਪਿੱਕਾ ਸੀ. ਇਸ ਵਬਆਨ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵੇਰਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 
ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ , ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸੋਧੇ ਰ ਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ 
ਨ ੰ  ਅਗ੍ੇ ਲੈ ਆਉਣ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਇਿੱਕ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ ਵਜਸ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ 
ਸੀ 'ਦੀ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਵਟਵ ਕਨਸੀਕਵੇਂਸੇਸ ਔਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ' ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਗ੍ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਰਹਾਮੰਦੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 'ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਜਲਦ ਮੁਮਵਕਨ ਤ੍ਾਰੀਖ ਤ੍ੇ 
ਇਸ ਅਵਧਵਨਯਮ ਨ ੰ  ਅਮਲ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤ੍ੇ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍, 1947 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ 
ਨਹੀਂ' (Ibid: 53). ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ. ਉਸ 
ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਅਮਲ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਵਵਆਪਕ ਮਨਸ ਬਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

ਜੋ ਮੁਿੱ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਬਨਾਵਟਾਂ, 
ਯ ਨੀਟਾਂ (ਇਕਾਇਆਂ) ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ; ਅਤ੍ੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਵਭਾਗ੍ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਦੇਨਦਾਰੀ (Ibid: 53–4). ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ 
ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 'ਜੋ ਜਬਰਦਸਤ੍ 
ਝਟਕਾ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਮੌਜ ਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਦਲਚਸਪ ਹੰੁਦਾ, ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਹ ੰ ਦਾ' (Ibid: 
163). 

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ 
ਅਸਰ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਉਪਰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਨਵਹਰੁ ਅਤ੍ੇ ਪਟੇਲ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ, 



ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਛਿੱ ਡਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ 
ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸਨ. ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿੱ ਕੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਗ੍ੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਦ ਜੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍ਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ 2 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ ਹੋਵੇ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ 
ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱ ਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇ. ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ: 11 
ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਵਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਇੰਤ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱਤ੍ਜਾਮੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ 
ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
 

ਤਕਸੀਿ ਦੇ ਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਲਾ  
 

ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੀਬਰ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍, ਅਤ੍ੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲੰਡਨ 
ਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਵਆਪਕ ਰਾਏ ਵਾਲੇ-ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਸੀ- 3 ਜ ਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਆਲ-
ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ ਉਪਰ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਏ. ਲੰਡਨ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਮ 
ਐਟਲੀ ਨੇ ਹਾਉਸ ਔਫ ਕਾਮਨਸ ਤ੍ੇ ਦੁਪਵਹਰ 3:30 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ, 
ਰੇਡੀਉ ਉਪਰ ਪਰਸਾਰਣ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵਕਹਾ: 
 

ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਤੁ੍ਸੀਂ 400 ਵਮਵਲਅਨ ਲੋਕ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਰਵਹੰਦੇ ਆਏੇ ਹੋ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਵਸਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਇਿੱਤ੍ਹਾਦੀ ਸੰਚਾਰ ਵਵਵਸਥਾ, ਰਿੱ ਵਖਆ, 
ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ੍ ਮੁਦਰਾ; ਚੁੰ ਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ੍ ਏਕੀਕਰਤ੍ ਵਸਆਸੀ ਆਰਵਥਕਤ੍ਾ ਦੀ 
ਬੁਵਨਆਦ, ਬਣੇ ਨੇ. ਮੈਨੰੁ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਆਸ ਸੀ ਵਕ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਰਕ ਇਣ ਸਭ ਨ ੰ  ਤ੍ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. 

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਪਵਹਲੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਕ, ਮੈਂ ਵਸਆਸੀ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ 
ਦੀ ਤ੍ਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਬਗੈ੍ਰ ਵਕਸੇ ਵਝਜਕ ਦੇ 16 ਮਈ 1946 ਦੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  
ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੈਣ. ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲ ਤੇ੍, ਉਹ ਮਨਸ ਬਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਚੰਗ੍ਾ ਪਰਬੰਧ ਮੁਹਇਿੱਆ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ,  ਵਜਸ ਨ ੰ  
ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਵਕ, ਇਿੱਤ੍ਹਾਦੀ 
ਇੰਡੀਆ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ, ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਮਨਸ ਬੇ ਉਪਰ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ 
ਕਰਣੀ, ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਈ ਹੈ. ਪਰ, ਵਕਸੇ ਵਿੱ ਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜੋ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ 
ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਰਵਹਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ੍ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਦਾ ਦ ਜਾ ਉਪਾਉ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੈ. 

ਪਰ, ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਸ ਬੇਆਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਜੇਤ੍  ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, 
ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ , ਦ ਜੇ ਸਮਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, 
ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਵਜਹਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਾਂ. 



ਮੈਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਚੇਤ੍ਨਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਅਵਤ੍ਕਰਮਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ੍ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਚੇਤ੍ਨਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਲੋਕ 
ਆਪਣੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱ ਲ, ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ. 

ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੁਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕਰਣ… 

ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤੇ੍ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਤੇ੍ ਵਿੱ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਇਤ੍ਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਇਲਾਵਕਆਂ ਅਤੇ੍ ਬਾਕੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਹਿੱ ਦਬੰਦੀ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਆਖਰੀ ਸਰਹਿੱਦਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ 
ਕਰੇਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਵਨਸ਼ਚਤ੍ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਸਾਮਇਿੱਕ ਤੋ੍ਰ ਤੇ੍ ਗ੍ਰਵਹਣ ਕੀਤ੍ੀ ਹਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗ੍ਾ.  

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ੍ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗੌ੍ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 
ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਵਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਕ ਸ ਬੇ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇਗ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਸਬ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਦਲੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੇਹਦ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵਕ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਵਧ ਹਿੱਦ ਤ੍ਕ, ਵੰਡਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸਨ ਉਪਰ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ, 
ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ (Ibid:86-7).  

 

ਵਬਰਵਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਪੇ ਵਬਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: 
 

5. ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੌਵਵੰਵਸਅਲ ਲੇਜੀਸਲੇਵਟਵ ਅਸੇਮਬਲੀਆਂ (ਯ ਰੋਪੀ ਸਦਿੱਸਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ) ਨ ੰ …ਦੋਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਦੋ ਵਾਰ ਵਮਲਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰੇਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ 
ਦ ਜਾ ਬਾਕੀ ਸ ਬੇ ਦੀ. ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਲਈ, 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨ ੰ  
ਪਿੱ ਕਾ ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਣ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਹਾਇਿੱ ਕ ਭਾਗ੍ 
ਤੇ੍ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. 
6. ਲੇਜੀਸਲੇਵਟਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਦੋ ਵਹਿੱ ਸੇ ਕੀਤੇ੍ ਅਤੇ੍ ਅਲਗ੍ ਬੈਠੇ ਸਦਿੱਸਾਂ ਨ ੰ , ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ 
ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਣ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ.. ਅਗ੍ਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਿੱਸੇ ਤੇ੍, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਆਸਾਨ ਮਜਾਵਰਟੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ੍, ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ 
ਕੀਤੇ੍ ਜਾਣਗ੍ੇ. 
9. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੇਮਬਲੀਆਂ 
ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਦੋ ਵਹਿੱਸੇਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣਗ੍ੇ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ (ਜੋ ਸਹਾਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸੇ ਤੇ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ) 
ਅਤੇ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਕਤ੍ੀ ਕਦਮ 
ਹੈ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ, ਇਣ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਜਉਂ ਹੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ੍, ਇਿੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਠਨ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੈਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤ੍ਾ 
ਅਤੇ੍ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਮਲ ਕੇ ਪਿੱਕਾ ਕਰਣਗ੍ੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਹਿੱਸੇਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਵਜਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ 
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਧਆਨ ਦੇਨਾ 
ਪਵੇਗ੍ਾ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਬੰਗ੍ਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਪੇਨਵਡਕਸ (ਸਹਾਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸੇ) ਤੇ੍ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਸਾਵਮਅਕ 
ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ (Ibid: 90-1). 

 

ਐਪੇਨਵਡਕਸ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦ ੇਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਮਜਾਵਰਟੀ ਉਪਰ ਆਧਾਵਰਤ੍ 
ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ: 
 

1.   ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜਨ: ਅਟਿੱਕ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਵਜਹਲਮ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਾਹਪ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ 
2. ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜਨ: ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ (ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ), ਲਾਇਲਪੁਰ (ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ), ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 

ਝੰਗ੍,    ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਗ੍ੜ ਅਤੇ੍ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  
3. ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜਨ: ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੁਪ ਰਾ, ਵਸਆਲਕੋਟ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  
(Ibid:94) 

 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (ਐਪੇਨਵਡਕਸ ਵਵਿੱ ਚ). 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਣ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ: 
 

3. ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜਨ: ਫੀਰੋਜਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਵਧਆਨਾ, ਹੋਸ਼ੀਆਰਪੁਰ ਅਤੇ੍ ਕਾਂਗ੍ੜਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  
4. ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜਨ: ਅੰਬਾਲਾ, ਵਹਿੱ ਸ਼ਾਰ, ਰੋਹਤ੍ਕ, ਕਰਨਾਲ, ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਅਤੇ੍ ਵਸ਼ਮਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ 
 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਵਬਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਵਹਰੁ, ਵਜਨਾਹ ਅਤੇ੍ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਨੇ ਤ੍ਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 3 ਜ ਨ ਦੇ 
ਵਬਆਨ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਸਆਸੀ ਮਸਲੇ ਦਿੱਂਾ ਹਿੱਲ ਦਿੱ ਵਸਆ. 
4 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵਦਿੱਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਰੈਸ ਕਨਫੇਰੇਂਸ (ਸੰਵਾਦਦਾਤ੍ਾ ਸਿੱ ਮੇਲਨ) ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਸਮੇਤ੍, ਇਹ ਗ੍ਿੱਲਾ ਕੀਤ੍ੀਆਂ: 
ਇਸ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਤੇ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਪਰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਹੁਤ੍ ਅਵਹਮ ਹਨ- ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਦਾਇ-ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਨਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਪਤ੍ਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਨ ੰ  ਅਗ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਉਸ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ 
ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਜੋ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰਾਯੋਵਜਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਇਹ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਦ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਤ੍ਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸ ਬੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੰਗ੍ਾ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਉਪਰ ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ ਕੀਤ੍ਾ, ਮੈਨ  ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਮੈਂ 
ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨ ੰ  ਵਬਲਕੁਲ ਦੋ ਬਰਾਬਰ 



ਵਹਿੱ ਸੇਆ ਤੇ੍ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਥੇ ਅਤੇ੍ ਇੰਗ੍ਲੈਂਡ ਤੇ੍ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ 
ਸੋਵਚਆ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਅਗ੍ਰ, ਵਨਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਕਿੱਠਾ ਰਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ੍ 
ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਅਤੇ੍ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਗ੍ਏ ਅਸ ਲ਼ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸ ਲ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਢੀਲ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਵਰਸ਼ਮਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 
ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ (Ibid: 112). 
 

ਅਗ੍ਲਾ ਅਵਹਮ ਕਦਮ 12 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਸ ਸੰਸਥਾ, ਵਜਸ ਸੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤ੍ੇ 
ਡਾ.ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਰਸਾਦ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤ੍ੇ ਸਰਦਾਰ 
ਅਬਦੁਲ ਰਿੱਬ ਵਨਸ਼ਤ੍ਰ (Ibid:284). 
 

ਤਕਸੀਿ ਦੇ ਿ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੀ ਸ ਦੀ ਨਟੱਪਣੀ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 15 ਜ ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਵਕ 
ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱ ਕਰਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ: 

 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਕਿੱ ਮ ਨ ੰ  ਅਗ੍ੇ ਲੈ ਜਾਣ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਨਸ ਬੇ ਦਾ ਵਫ਼ਰਕ  ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਵਦਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਪਵਹਲਾਂ ਵਰਗ੍ੇ ਨੇ. ਨਾ ਹੀ ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਦਰਜੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਫ਼ਕਰ ਜਾਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (Carter, 
2008b: 74). 

 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਵਟਆਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀ ਤ੍ੇ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਜਹਾਂ 
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ੀਏ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਨਾ, ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਉਸਤ੍ਾਦੀ 
ਮਾਰ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਆਗ੍  ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਬੰਗ੍ਾਲ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਵਜ਼ਿੱ ਦ ਨਾਲ, 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਹਿੱ ਟਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਮਆਂ ਇਬਰਾਵਹਮ ਬਰਕ (ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਪੁਰਵਲੀ 
ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਜ਼ੀਰ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨ ੰ  ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਸੁਵਣਆ ਵਕ 
ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਾਵਸ਼ੰਦੇਆਂ ਦਾ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 'ਇਹ ਬੇਹਦ ਝੁਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਰੁਖ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਹੰਦ  ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਵਕ ਪਟੇਲ 
ਅਖਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣਗ੍ੇ.' ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਵਟਕੀ 
ਸੀ. ਵਜਣ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਹ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਵਕ 
ਉਹ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਦ ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਹਿੱਦ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ 
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਅਤ੍ੇ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ (Ibid.). 



ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਸਵਲ ਸੇਵਕ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਬਾਰੇ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਿੱਕ ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਵਲ ਸੇਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਵਨਯੁਕਤ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਚੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ 
ਵਕ ਉਹ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  'ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ' ਤ੍ ੇ
ਜਗ੍ਹ ਵਮਲ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਿਬਲੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਿ ਉਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ  ੇ 
 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ ਂੰ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ 
ਪਛਿੱ ਮ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀ ਨੇ. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 
ਅਸੈਮਬਲੀ  ਦੇ ਪਛਿੱ ਮ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸਿੱਦਸਾਂ (ਵਜਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਐਸ.ਪੀ.ਸੰਘਾ ਨੇ 
ਕੀਤ੍ੀ) ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ (ਵਜਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਉਪ-ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪ ਰ ਵਸੰਘ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ) ਨੇ 23 ਜ ਨ 1947 ਨ ੰ  ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਆਂ. 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵੋਵਟੰਗ੍ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਸਦਿੱ ਸ ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਸੈਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਮਮਦੋਤ੍ ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਨ ੰ  ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਇਿੱਤ੍ਹਾਦੀ ਰਹੇ, 50-22 
ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਵਰਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵੰਡਣ ਦੇ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਨ ੰ  
69-27 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਵਰਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 88 ਮੁਸਵਲਮ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ 
ਅਤ੍ੇ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਦ ਜੇ ਸਦਿੱ ਸ, 2 ਇਸਾਈ ਅਤ੍ ੇ1 ਐਗਂ੍ਲੋ-ਇਿੱਡੀਅਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਿੱ ਕ ਇਿੱਤ੍ਹਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ; ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇਆਂ, ਜੋ 
ਕੁਿੱ ਲ 77 ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ (Ibid:567). ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਅਸੈਮਬਲੀ ਦਾ ਵਸ਼ਸ਼ਟ ਮਾਹੌਲ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਇਲਾਵਕਆਂ 
ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ 
ਚ ਵਕਆ ਸੀ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿੀਸ਼  
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਗ੍ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸ਼ੁਰ  
ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਪਿੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰ ਦ ਜੇ 
ਸ਼ਕਸ ਹੋਣ. ਦੋ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ) ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੁਆਰਾ, ਬਾਕੀ ਦੋ. ਅਗ੍ਰ ਮੁਮਵਕਨ ਹੰੁਦਾ ਤ੍ੇ, ਚਾਰੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਦਿੱ ਸ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚੇ ਅਦਾਲਤ੍ੀ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਜਸਵਟਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਅਤ੍ੇ ਜਸਵਟਸ ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਜਸਵਟਸ ਦੀਨ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਤ੍ੇ ਜਸਵਟਸ ਮੁਹਿੱਮਦ ਮੁਨੀਰ ਨ ੰ . ਜਸਵਟਸ ਮੇਹਰ 
ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਵਕ ਜਸਵਟਸ ਦੀਨ ਮੁਹਿੱ ਮਦ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  



ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਕਰਣ, ਬਾਕੀ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ. 27 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਇਹ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਸਰ ਸਾਇਵਰਲ ਰੈਡਕਲੀਫ਼, ਇੰਗ੍ਵਲਸ਼ ਬਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਦਿੱ ਸ, ਇਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਹੋਣਗ੍ੇ. 
ਰੈਡਕਲੀਫ਼ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਠਵਹਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਧੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤ੍ੇ 
ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਰਸਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ. 
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11 
ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਲਈ ਜੰਗ੍ 

1 ਅਪਰਲੈ-30 ਜ ਨ 1947 
 

ਜਦ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ ਉੱਚੇ ਸਤ੍ਰ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਜ਼ਲੁਮ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗ੍ਏ, 
ਪਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ. ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਅਤ੍ੇ ਦੀ 
ਵਟਰਬਯ ਨ ਨੇ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕਾ-ਦੁਕਾ ਘਾਤ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ. 11 
ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਭੀੜ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਫਰ ਗ੍ੜਬੜ ਫੈਲ ਗ੍ਈ, ਜਦ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਜ ਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਗ੍ੜਬੜ ਗ੍ਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. ਨਮਾਜ ਅਦਾ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਬਲ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਗ੍ੁਜਰੇ. ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪਿੱਥਰਬਾਜ਼ੀ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਫ਼ਸਾਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੁਆਰਾ 30 ਅਪਰੈਲ 
ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ 32 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ-7 ਮੁਸਵਲਮ, 6 ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 19 ਵਸਿੱ ਖ-ਜਦ 
ਵਕ 109 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ 'ਘਰੇਲ  ਜੰਗ੍' ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਛਿੱ ਟ-ਪੁਟ ਵਾਵਕਅੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ, ਆ ਰਵਹਆਂ ਸੀ. ਦੇਸ਼ੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਦੇ 
ਬੰਬ-ਅਕਸਰ ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤ੍ਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ-ਖੁਲਹੇਆਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਫ਼ਰਕ  
ਸ਼ਰਾਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, 
ਗ੍ਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਬਾੜੇ ਖੜੇ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਬੜੀ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਕਲੇਬੰਦੀ 
ਕੀਤ੍ੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਹਵਥਆਰਾਂ ਲਈ ਦੌੜ-ਭਿੱਜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਨੰਗ੍ੀ ਵਕਰਪਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਹਵਥਆਰ ਉਪਰ ਛੋਟ ਦਾ, ਜਮ 
ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇਨਕੀਨਸ 
ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

 

ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਅਟਿੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤੇ੍ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਸਬ ਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਉਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਘਿੱਟ 
ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤੇ੍ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ, ਹੋਰ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ੍  ਗ੍ੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 



ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਟਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਵਜਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਨ ੰ  ਦਬਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 
ਵਧ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ (Carter, 2007a: 153). 
 

ਅੱਨਿਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਿੌਰ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦ ਿੋਰ ਤੀਬਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ  ੇ 
 

ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਫਰ ਘਿੱ ਟ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਮਈ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭੜਕ ਉਠਾ. 10 ਮਈ ਦੇ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਟਾਇਮਸ ਅਤ੍ੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਪੰਜ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ 12 ਛ ਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਹੋਏ. ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਅਗ੍ਲੇ 
ਵਦਨ, ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਜਦ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ, ਜੋ ਦਾਇਮਗੰ੍ਜ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  
ਕਬਰਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਮਆਂ ਮੇਹਰਾਜ ਦੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚਲਦੇ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਤ੍ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਇਸ 
ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਇਿੱਕ ਵਵਵਾਦਤ੍ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਣ ਵਾਲੇ, ਇਿੱਕ 
ਮੁਸਵਲਮ-ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਵਨਮਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ਰ ਰੀਪਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਸ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ , ਜੋ ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ 
ਭ ਿੱ ਲੇ ਸੀ, ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਮਾਰੇ ਗ੍ਏੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨ ੰ  ਪੇਟਰੌਲ ਅਤ੍ੇ ਕੇਰੋਸੀਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵੀ ਲਾਭੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ੍ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਈ. ਜਦ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਨਾਖ਼ਤ੍ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ, ਤ੍ਦ, 
ਮੇਹਰਾਜ ਦੀਨ ਆਪਣੀ ਦਾੜਹੀ ਮੁਣ ਕੇ ਆਈਆ. ਲਾਭੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ, ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਰਾਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ 
ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ (1991:143-6). 

ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਵੀ ਸਨ. ਉਹ ਕਈ ਦ ਜੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ 
ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹਦ ਵਵਸਤ੍ਾਰ ਨਾਲ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ; ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਵਦਨ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 
ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਸਕੋਰ' (ਵਕਰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤ੍ੇ), ਮੁਸਵਲਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਮੇਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਸ ਰਵਾਰ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ, 
ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਪੁਵਲਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਥਾਨੇਦਾਰ ਕੁਨਦਨ ਲਾਲ ਮੇਹਤ੍ਾ, ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਸ਼ਕਾਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਵਜਿੱ ਤ੍, ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਪਿੱਕੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਸਿੱਚੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਵਫ਼ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ 
(Ibid: 146-9). 

ਸੰਸਕਾਰ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਵਹਮ ਹਮਲੇ ਨ ੰ  11 ਮਈ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ 
ਅਖਬਾਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਅਤ੍ੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤ੍ੇ ਮੋਟੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਤ੍ੇ ਛਾਪੀਆ. 
ਪੰਜਾਬ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਅਖਤ੍ਰ ਹੁਸੈਨ, ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਅਿੱ ਧ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ: 



'ਕੁਿੱ ਝ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੁਰਤ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਭਆਨਕ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 
ਉਪਰ ਬੇਰਵਹਮ ਹਮਲੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਛੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਹਲਾਕ ਹੋਏ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ 
ਫ਼ਵਹਰੀਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਵਾਵਕਅੇ ਦਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ'. ਉਸੇ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਹੀ ਫੁਿੱ ਟ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ. 

ਦੋਨੋ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਅਤ੍ੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 11 ਮਈ ਨ ੰ  
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਦੇ ਦਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤ੍ੇ 
ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਦਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 12 ਮਈ ਨ ੰ , 'ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵਵਰੋਧੀ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਝੜਪਾਂ' ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਦੀ ਪਵਹਲੇ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ. ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਘਰ ਤ੍ੇ ਬਣੇ 
ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇ-ਆਮ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਬਦਤ੍ਰ ਹੰੁਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਨ ੰ  48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
 

ਲਾਿੌਰ 
 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦਾ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ 13 ਮਈ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ. 14 ਮਈ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ 
ਐਤ੍ਵਾਰ 11 ਮਈ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ੍ਲਵਾਰ, 13 ਮਈ ਤ੍ਕ, ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਣ ਅਤ੍ੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ 
ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 15 ਮਈ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 17 ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ 12 ਲੋਕ ਹਲਾਕ 
ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਇਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 

 

ਇਣ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਕ ਲ ਅਤੇ੍ ਕਾਲੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਵਾਪਸ ਜਾਉਂਦੇ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਕਈ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤੇ੍ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰਾਂ ਤੇ੍ ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ, 
ਜਦ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸਨ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ, 
ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ. 

 

ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸ਼ਤ੍ਾਕ ਅਵਹਮਦ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੁਸਤ੍ਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤ੍ਰਾਰ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ ੇ
ਪੜਹਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਕ ਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਨ ੰ  ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਿੁਸ਼ਤਾਕ ਅਨਿਿਦ 
'ਮੇਰਾ ਸਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਅਤ੍ ੇਚੌਬੁਰਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ (ਸ਼ਾਇਦ 

ਲੇਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ) ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਇੰਗ੍ਵਲਸ਼ ਸਕ ਲ ਸੀ. ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਹੀ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆਂ ਸੀ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਵਹੰਦ  ਸਟਾਫ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨ ਅਵਧਆਵਪਕਾਂ ਸਨ, ਡਰ ਕੇ ਭਿੱਜ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਖੁਦ ਘਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਵਕ 
ਦ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਆਏ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕ ਲ ਆ ਗ੍ਏ 
ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕ ਲ ਦੇ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਕਿੱਲਾ ਬੈਠ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ 



ਉਸ ਵਕਤ੍, ਵਸਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨ ੰ  ਰਾਹ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਕ ਲ ਸਾਡੇ 
ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਦ ਰ ਸੀ. ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਕਿੱ ਮ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਅਬਿੱਂਾਜੀ ਪੜੋਸ ਤ੍ੇ ਆਏ 
ਹੋਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਕੋਈ ਵਜਆਦਾ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵੇਖ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ. 
ਸਕ ਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁਿੱ ਲਹਾ. ਸਾਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵਪਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਸਕ ਲ ਵਫਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ.' 

 

ਿੁਸਤ ਸਰ ਿੁਸੈ  ਤਰਾਰ 
 

'ਮੈਂ 1947 ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਅਿੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਰੰਗ੍ ਮਹਲ ਵਮਸ਼ਨ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹਾਈ ਕੀਤ੍ੀ, ਮੈਨ ੰ  
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨ ਅਵਧਆਵਪਕਾ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਗ੍ਵਾਲਮੰਡੀ ਤ੍ੋਂ ਸਕ ਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਅਵਧਆਪਕ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੋਚੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, 
ਸਰਕੁਲਰ ਰੋਡ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਜਾੜ ਸੀ. ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਡਰ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਨਿੱ ਸਣ ਲਗ੍ਾ. ਵਫਰ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ ਨ ੰ  ਪਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਵਖਆ. ਜਦ ਮੈਂ ਨਜਦੀਕ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਲਹ  ਨਾਲ 
ਲਥਪਥ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ  ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਵਲਮ. ਉਹ ਪਵਹਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹ  
ਵੇਵਖਆ. ਮੈਂ ਰੋਣ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ. ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਅਵਹਮਦ ਅਲੀ, ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਚੈਮਬਰਲੇਨ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਜਆਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਦੋ ਕਾਂਸਟਬਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 24 ਘੰਟੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ , ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਂਦੇ ਅਤ੍ ੇਦੋਵਂਂੇ ਕਾਂਸਟਬਲ ਛਿੱਤ੍ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇਂਦੇ ਵਕ ਉਹ ਦੁਰ ਰਵਹਣ. ਹਰ ਸ਼ਾਮ, ਜੋਰ ਦੀ ਚੀਕਾਂ "ਅਲਹਾ-ਹੋ-ਅਕਬਰ" ਅਤ੍ੇ 
"ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ", ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ. 
 

ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਿੇਿੰਦੀ ਦਾ ਵਾਨਕਆ 
 

ਇਿੱਕ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤ੍ੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਇਿੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਮਵਲਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਚ ੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਹੰਦੀ 
ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤ੍ੇ ਬੁਜਵਦਲੀ ਉਪਰ ਤ੍ਾਅਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਵਹਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਕੇ ਵੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ (Khosla,1989:114). ਇਸ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਥੋੜੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, 
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 16 ਮਈ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ 
ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ: 

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ, ਸ਼ਰੀ ਯ ਸਟੇਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਇਿੱ ਕ ਵਸਆਨਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ ਅਤੇ੍ 
ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤ੍ਿੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਮਝ ਕਾਇਮ ਰਹੀ. ਪਰ, ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਜੋ ਇਤ੍ਲਾਹ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਉਸ 



ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਸ਼ਰੀ ਯ ਸਟੇਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਗ੍ੜਬੜ ਵਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚ ੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ. ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ 
ਉਹ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗ੍ੁੰ ਡਾਗ੍ਰਦੀ ਚਾਲ  ਕਰਣ. 

ਸ਼ਰੀ ਯ ਸਟੇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੜਬੜੀ ਕਰਣ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤੇ੍ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ੍ੜਬੜੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. 

 

ਯ ਸਟੇਸ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਹੰਦੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਆਪਣੀ ਪਰੈਸ ਕਨਫੇਰੇਂਸ (ਪਤ੍ਰਕਾਰ 
ਸਿੱ ਮੇਲਨ) ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਇਹ ਅਵਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. 17 ਮਈ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਆਈ.ਜੀ. ਨ ੰ  ਇਸ 'ਚ ੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਵਕਅੇ' ਉਪਰ 
ਤ੍ਹਕੀਕਾਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਤ੍ਾਕੀਦ ਕੀਤ੍ੀ. 16 ਮਈ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਿੱ ਧਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਿੱ ਧਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ 14 ਮਈ ਨ ੰ  22 ਲੋਕ ਹਲਾਕ 
ਹੋਏ. ਕਲੇਬ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਚ ੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ: 'ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਰੇਲਗ੍ਡੀ ਜਾਂ ਬਸਾਂ 
ਤ੍ੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਗ੍ ੰ ਡੇ ਅਕਸਰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਲਾਹੌਰ 
ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਲਹੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍,ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਵਰਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹਂੁਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਮਈ 
ਤ੍,ੇ ਮਾਅਲ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਜਾਂ ਮਜਮਾ ਬਣ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਹੀ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਵਰਆਂ ਨੇ 
ਲਾਹੌਵਰਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਕਹਾ "ਇਹ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੋਹਫ਼ਾ ਹੈ". ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਵਲਮ ਹਮਲਾਵਰ 
ਰਵਿੱਈਅੇ ਦੀ ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਫ਼ਰਕ ਵੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਸਭ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਰਵਹਨੁਮਾ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗ੍ ੰ ਡਾ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 
ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਤ੍ਰੀਕੇਆਂ ਨਾਲ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ 
ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ.' ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਨ ੰ  ਇਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ: 
 

ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਪੰਡਾ ਤੇ੍ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਜੀਬ ਸਿੱਚਾਈ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਸ਼ਵਹਰ 
ਜੋ ਇਿੱ ਨਾ ਵਜ਼ੰਦਾਵਦਲ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਸਆਸੀ ਤੇ੍ਹਰੀਕਾਂ ਦਾ ਆਗ੍  ਸੀ, ਬਲਵਕ ਸਾਰੀ ਤੇ੍ਹਰੀਕਾਂ ਵੀ ਇਥੋਂ 
ਸ਼ੁਰ  ਅਤੇ੍ ਮਕਬ ਲ ਹੋਇਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਬਲਕੁਲ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਬੁ ਟਰੇਨ 
ਤੇ੍, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ; ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਰੇਲ 
ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਤੇ੍, ਮੇਹੰਦੀ ਅਤੇ੍ ਚ ੜੀਆਂ ਭੇਵਜਆਂ. ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਅਖਾੜੇ ਤੇ੍ ਲਾਉਣਾ ਸੀ 
ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ. ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ, ਮੇਹੰਦੀ ਅਤੇ੍ ਚ ੜੀਆਂ ਭੇਵਜਆਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਡੇ ਅਖਰਾਂ ਤੇ੍ 
ਛਾਪੀਆ. ਅਤੇ੍, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗ਼ਰ ਰ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ (ਵਹੰਦ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ. ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨਾਂਅ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ-ਲੇਖਕ) 
(1991:192). 



 
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ੍ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ; ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਤ੍ਾਰੀਖਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਬਹਰ ਹਾਲ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 16 ਮਈ ਦੀ ਅਿੱ ਧ ਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਵਨਵਾਰ 17 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ 
ਤ੍ਕ, ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, 14 ਮਈ ਤ੍ੋਂ 55 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਅਤੇ੍ 128 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ (Pakistan Times, 18 ਮਈ). ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ੍ ਸੁਧਰ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਗ੍ੋਰਖਾ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਬੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਲਗ੍ਾਉਂਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍  ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਚਿੱ ਰ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਰ ਗ੍ੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ੍ 
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ: 'ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਬੇਹਦ ਨਾਜ਼ਕੁ ਨੇ. ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਵਫਊ ਲਾਗ੍  ਕਰਣ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, 
ਤ੍ਲਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਵਗ੍ੜਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ' (The Tribune, 
17 ਮਈ). 

ਪਰ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਹੋਇਆ 
ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਡਾ.ਹਫ਼ੀਜ ਅਵਹਮਦ ਮੁਘਲ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੁ (ਮਾਸੜ) ਚਨਨ ਦੀਨ, ਜੋ ਕਲਕਿੱਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ 
1939 ਤ੍ੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਰੰਗ੍ ਮਹਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਵਬਿੱ ਲਾ ਕਬੁਤ੍ਰ ਬਾਜ਼ ਸਟਰੀਟ ਤ੍ੇ ਲੌਟ ਆਏ ਸੀ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  16 ਮਈ 1947 ਨ ੰ  ਕਸੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ, ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਕਤ੍ਲ 
ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਗ੍ਆ. ਡਾ.ਮੁਘਲ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ, ਘਾਤ੍ ਲਾਉਣੀ ਅਤ੍ ੇ
ਪਿੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਗ੍ਲ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸਵਹਰ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾਣਾ ਪਇੰਦਾ 
ਸੀ. 
 

ਅੰਦਰੁ  ਸ਼ਨਿਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਿੋਈ ਅੱਗ 
 

18 ਮਈ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 16 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ 
ਤ੍ੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਜਦ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ 
ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀ. ਦੁਪਵਹਰ ਤ੍ਕ, ਦੋਵੇਂ ਗ੍ੁਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਯਿੱਕੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ਕ, 
ਜਬਰਦਸਤ੍ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. ਦੁਪਵਹਰ ਤ੍ੇ ਜੋ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਲਵਗ੍ਆਂ ਸਨ, ਜਲਦ ਫੈਲ ਗ੍ਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਚੌਕ ਵਜੀਰ ਖ਼ਾਨ, ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਚਾ ਵਨਵਟਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਗ੍ੋਰਖਾ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਸਰਕੁਲਰ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਲਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਵਨਵਾਰ 
ਸਵੇਰ ਤ੍ਕ, 55 ਸ਼ਕਸ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ 128 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ. 
 

ਰਾਜਗੜ ਦੇ ਿੁਸਨਲਿ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਿਿਲਾ 
 

18 ਮਈ ਨ ੰ  ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੰ੍ਜੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਹਮਲਾ 
ਹੋਇਆ. ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਵਹੰਦ -ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸ਼ਾਮ ਨਗ੍ਰ, ਪਰੇਮ ਨਗ੍ਰ 
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਗ੍ੜ ਵਕਰਸ਼ਨਾ ਨਗ੍ਰ. ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਹੁਸੈਨ ਮਈ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਗ੍ੌਰ 



ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ 11 ਅਪਰੈਲ ਤ੍ੋਂ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ, 460 ਸ਼ਕਸ ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਨੇ; ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 9 ਮਈ ਤ੍ੋਂ, 
ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ, 325 ਸ਼ਕਸ ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਵਾਵਕਅੇ ਸਾਬਤ੍ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ੍ ਬਾਹਰ, ਦੋਵਂਂੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍ ਲੋਕ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ 
ਨੇ. ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਚੰਗ੍ੀ ਵਮਸਾਲ ਉਹ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਰਾਜਗ੍ੜ ਅਤੇ੍ ਵਸੰਘਪੁਰਾ ਤੇ੍ 18 
ਹੋਰ 19 ਮਈ ਨ ੰ , ਅਤੇ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਰਸੁਲਪੁਰਾ ਤੇ੍ 24 ਮਈ ਨ ੰ  ਹੋਏ. ਰਾਜਗ੍ੜ ਅਤੇ੍ ਰਸੁਲਪੁਰਾ 
ਤੇ੍, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਆ ਨੇ ਆਧੁਵਨਕ ਹਵਥਆਰ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤੇ੍ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵਿੱ ਡੇ 
ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ੍ ਅਤੇ੍ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤੇ੍ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ੍. ਵਸੰਘਪੁਰਾ ਅਲਗ੍ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਬਗੈ੍ਰ ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਕੀਤੇ੍ ਵਕਸੇ ਹਮਲੇ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸਬੁਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਇਤ੍ਫ਼ਾਵਕਆ ਲੋੜ ਅਤੇ੍ ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਬਦਲਾ 
ਲੈਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਇਣ ਵਤੰ੍ਨ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤੇ੍ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ 
ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਤ੍ੀਸ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਵਦਲਚਸਪ ਨਤ੍ੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਣ ਦੀ 
ਵਜਹਾ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਵਕ ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸਵਯਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸੰਘਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਤੇ੍ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਇਹ ਸੁਰਵਖਆ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਲੀਫ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ 
ਹੈ  (20 Jun 1947, POL. 8501/47). 

 

ਵਰਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਗ੍ੜਬੜੀ 
ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਹ ਹਲਚਲ, ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ 25 ਮਈ ਨ ੰ  ਤ੍ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ ਜਦ ਵਹੰਦ  ਅਹੀਰਾਂ 
ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸੰਪਤ੍ੀ ਤ੍ਬਾਹ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਪਰ ਇਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਪ ਰਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਹੀ ਸਿੱ ਚ-ਮੁਿੱ ਚ, ਵਫ਼ਰਕ  ਜੰਗ੍ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਅਵਧਕਾਰੀ 
ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਕੋਈ 50 ਵਪੰਡ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਜਾਂ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ 1,000 ਰਾਉਂਡ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ 
ਸਕੇ. ਜੋ ਹਵਥਆਰ ਜਬਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦੇਸ਼ੀ ਤ੍ੋਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (Ibid). 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਨ ੰ  ਅਲਗ੍ ਵਰਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਵਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤ੍ੇ ਨਾਭਾ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੀ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੋਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਕ ਬਗ੍ੈਰ ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਉਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਟੁਕਵੜਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗ੍ਡੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜਣ (Carter, 2007a: 222). 
 

ਡਾ.ਿੁਘਲ 
 

ਡਾ.ਮੁਘਲ ਨ ੰ  ਉਹ ਵਭਆਨਕ ਰਾਤ੍ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ: 'ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 
ਸੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਵਣਆ (ਜਨਮ: 2 ਜਨਵਰੀ 1933) ਅਤ੍ੇ ਸੇਂਟਰਲ ਮੌਡੇਲ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ ੇ
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ…ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਟਾਵਲਅਨ ਨੇ… ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 



ਕੀਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.  ਜੀਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੇਗ੍ਮ ਰੋਡ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜਰੇ. ਇਹ ਰਾਤ੍ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਲਦੀ ਛੋਪਵੜਆਂ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਧ ਿੱਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ.' 
 

13 ਜ ਵਰੀ 2005  ੰੂ ਰਾਜਗੜ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

ਰਾਜਗ੍ੜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 
ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ ਨਗ੍ਰ, ਰਾਮ ਨਗ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਗ੍ੜ ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਸੀ. ਇਹ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਨਜਦੀਕ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੜ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਹੈ. 

ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਰਾਜਗ੍ੜ ਪਹੰੁਚੇ ਤ੍ਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਸ ਰਜ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਢਲ 
ਵਰਹਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਣ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ 
ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜੋ 18 ਮਈ 1947 ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਸ ਸਕਣ.   
 

ਘੂਲਾਿ ਿੈਦਰ 
 

'ਗ੍ੁਨਹਗ੍ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨਗ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ, ਵਹੰਦ -ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 
ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੋਲਾ-ਬਾਰ ਦ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਟੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਜਾਰੇਆਂ ਦੀ 
ਝੌਪਵੜਆਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਿੱ ਰਾ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤ੍ੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਣ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇਛਰਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਤ੍ਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. 
ਟੇਕ ਵਸੰਘ ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.' 
 

ਿੁਿੱਿਦ ਿੁ ੀਰ 
 

'ਮੈਂ, ਉਸ ਵਕਤ੍, ਮਵਹਜ਼ ਦਸ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ. ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਆਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਬੰਬਾਂ ਦਾ 
ਵਵਸਫੋਟ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਾਮ ਨਾਈ ਦੀ ਦੋਨੋ 
ਲਤ੍ਾਂ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਗ੍ਮ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਰਾਜਗ੍ੜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸ਼ਿੱ ਕ 
ਸੀ, ਪਕੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਲੈ ਗ੍ਈ. ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਰਾਜਗ੍ੜ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਸੀ. ਕੋਈ ਪੰਜ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜਲਾਲ ਦੀਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ 
ਘ ਲਾਮ ਫ਼ਾਵਤ੍ਮਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਯ ਸੁਫ਼ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਮਿੱਝਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ 
ਗ੍ਈਆਂ. ਵਮਆਂ ਅਵਹਮਦ ਦੀਨ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗ੍ਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗ੍ਏ.' 
 



ਲ਼ਿਬਰਦਾਰ ਨਿਆਂ ਿੁਿੱਿਦ ਿ ੀਫ਼ 
 

'ਮੈਂ ਇਸ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲਮਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਖਦਾ ਹਾਂ, 1947 ਤ੍ ੇਮੈਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. 
ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਾਇਨ ਪਰਵਾਰ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇਆਂ ਨ ੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਜਗ੍ੀਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸੜਕ, ਪੀਰ ਬਕਸ਼ ਰੋਡ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ ਹੈ. 
ਰਾਜਗ੍ੜ ਨ ੰ  ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕਾ 
ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਲਾਕੇ ਸੀ. ਰਾਜਗ੍ੜ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਕਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕੇ 
ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸੀ ਪਛਿੱ ਮ ਤ੍ੇ ਸੰਡਯਾਨ. 

'ਹਮਲਾ ਬੇਸ਼ਕ, ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਸੀ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਹਮਲਾਵਰ ਹਨੇਰੇ ਤ੍ੇ 
ਆਏ, ਅਤ੍ੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਵਵਸਫੋਟ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ. ਉਸ ਵਕਤ੍, ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਸਵਲਮਾਂ, 
ਬਾਉ ਅਮੀਨ ਅਤ੍ੇ ਮੇਹਰ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਬਹਤ੍ਰ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 
ਰਹੇ. ਉਸ ਵਕਤ੍, ਕਰਵਫਊ ਵੀ ਚਾਲ  ਸੀ. ਕਈ ਬੰਜਾਰੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ ਜਰ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਝੌਪਵੜਆਂ 
ਜਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. 

'ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ 
ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਮਾਰਤ੍ ਸੀ, ਵਚਰਾਘ ਵਬਲਵਡੰਗ੍. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ 
ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ. ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਤ੍ੇ ਉਹ 
1948 ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ.' 
 

ਲਾਿੌਰ ਲਈ ਜੰਗ ਿੋਰ ਤੀਬਰ ਿੋ ਜਾਉਂਦੀ ਿੈ 
 

18 ਮਈ ਨ ੰ , ਸਰਕਾਰ, ਪਬਵਲਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਉੱਪਰ, 
ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਵਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਤ੍ਸਵੀਰ ਜੋ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਇਕਿੱਠਾ 
ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਛਾਪਣਾ ਮਨਹ ਾ ਸੀ. ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 
ਮਈ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ, ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਲਈ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਵਤ੍ਹਾਈ ਮੌਤ੍ਾਂ ਦੀ ਵਜਹਾ ਵੀ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. 21 ਮਈ ਨ ੰ  ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 'ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾੜ-ਫ ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 
ਪਰ ਉਹ ਹਵਥਆਰ ਬੰਦੀ ਉਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਿੱਤ੍ਕਾਮ ਲੈ ਸਕਣ' 



(Carter 2007a: 207). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੁਵਲਸ 
ਪੰਕਤ੍ੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਤ੍ਰ ਹੰੁਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ. 4ਥੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ 
ਸੀ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪ ਰੀ ਵਬਰਗ੍ੇਡ ਦੀ, ਵਸਰਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਲੋੜ ਸੀ (Ibid.). 

ਇਿੱਕ ਲੇਖ ਵਜਸ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ 'ਸਮ ਸਜੇਸਚਨਸ ਟ  ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਵਰਨਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਲਈ 
ਕੁਿੱ ਝ ਸੁਝਾਵ)' ਸੀ, ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਤ੍ਾਇਮ ਕਰਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ; ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਰਖਣ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਕਹਾ (ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ) ਅਤ੍ੇ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਮਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਅਿੱਗ੍ ਬੁਝਾ ਸਕਣ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨ ੰ , ਗ੍ੁੰ ਡੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਲੋਕ ਪਿੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ (The 
Tribune, 20 May).  

 

ਿਈ ਦਾ ਖ਼ਾਤਿਾ 
 

ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ 
ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਇਆ. ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ 
ਛੋਟੇ ਵਿੱ ਡੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ, ਪੜਹੇ-ਵਲਖੇ ਲੋਕ, ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਫੈਲ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਦ ਜੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਉਥਾਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
 

ਯੁਵਰਾਜ ਨਕਸ਼  
 

ਯੁਵਰਾਜ ਵਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਮਈ ਦੇ 
ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜ ਤ੍ਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 
ਕੁੜੀਬਾਘ ਤ੍ੇ 3 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਫ਼ਰਕ  ਝੜਪਾਂ 
ਹੋਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ  ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਵਦਨ ਵਕਸੇ 
ਉਪਰ ਘਾਤ੍ ਲਗ੍ਦੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ. ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਹਾਲਾਤ੍ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਵਫ਼ਰਕ  
ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨ ੰ  ਲੜਾਕੇ ਨਾਅਰੇਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਣ ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਣ 
ਲਗ੍ੀਆਂ. ਮੁਸਵਲਮ ਚੀਕ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ "ਨਾਰਾ-ਏ-ਤ੍ਕਬੀਰ, ਅਲ਼ਹਾ ਉ ਅਕਬਰ". ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  
ਚੀਕ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ "ਹਰ, ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ " ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ "ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਵਨਹਾਲ, ਸਤ੍ ਸ਼ਰੀ 
ਅਕਾਲ". ਹਰ ਕੋਰਸ ਵਖਿੱਚਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦ ਜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਵਖਿੱਚ ਕੇ 
ਧਮਕਾਉਂਦੇ, ਹਵਥਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੁਕਾਰ ਦੇਂਦੇ. ਇਣ ਸਭ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਢ ੰ ਘਾ ਡਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ਜ਼ੁ 
ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਮਈ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਹੋਰ ਸ਼ੰਗ੍ਠਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 



ਉਪਰ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਟੋਵਲਆਂ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਸਨ. 

'ਜਦ ਗ੍ੜਬੜ ਸੁਰ  ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਕੁਿੱ ਲ  ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਸੀ. 
ਮੇਰਾ ਵਿੱ ਡਾ ਭਰਾ, ਇਿੱਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਧੋਬੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 27 ਮਈ ਦੀ 
ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਜਦ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ 
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
ਕਰਵਫਊ ਚਾਲ  ਸੀ. ਰਾਤ੍ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ 
ਅਿੱਗ੍ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਵਨਕਲ ਰਵਹਆਂ ਸਨ. ਇਹ ਸਾਨ  ਬੇਹਦ ਵਦਲ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਡਰਾਉਣਾ ਲਵਗ੍ਆ. 
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਵਲਸ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਪ ਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਉਸ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ. 
ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਉਪਰ ਇਤ੍ਬਾਰ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖ, ਮਦਦ ਲਈ 
ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਅਮਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਫੌਰਮਲ (ਵਰਵਾਜ਼ੀ) 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 
 

ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਨਵਿਲ ਇਸੱਰ 
 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਸੇਂਟਰ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੇਜ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬੇਤ੍ਾਬ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਮਲ 
ਇਸਿੱਰ ਸਨ, ਜੋ ਦ ਰਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ. ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਇਸਿੱਰ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਦਲਚਸਪ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. 
ਜਦ 13 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 
'ਮੈਂ ਕੁਚਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ, ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਹਰਬੰਸ ਵਸੰਘ ਸੁਰੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਲਬਾਂ ਨ ੰ  ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਸਮਗ੍ਰੀ 
ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਂਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਤ੍-ਪਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਛੁਆ-ਛੁਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਖੁਿੱਲਹਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਦੇ ਸੀ. 
ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਔਰਤ੍ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਵਾਸਤ੍ਾ ਰਖਦੀ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪਤ੍ਲੀ ਗ੍ਲੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਲਾਇਟ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. 
ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਾਵਜ਼ਮ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਧੋਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਭੀ ਕਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਸਾਡਾ 
ਫਰਨੀਚਰ, ਗ੍ੁਲ ਮੁਹਿੱਮਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਸੁਿੱ ਚਜਾ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਸੀ. 

'ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ 
ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਜਬਰਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਸਾਨ  ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇਿੱਕ 
ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹਦੀ ਸੀ. ਸਲਮਾ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੇਲੀ ਕਾਲੇਜ ਤ੍ੇ ਸੀ 



ਅਤ੍ੇ ਛੋਟਾ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲੇਜ ਤ੍ੇ. ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਵਹੰਦ  
ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲ ਬਾਘ ਤ੍ੇ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤ੍ੇਜ ਕੁਮਾਰ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਉਹ 
ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਉਹ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆ ਵਗ੍ਆ. 
ਸਾਰੀ ਗ੍ੜਬੜ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਪਰ, ਮਈ ਤ੍ਿੱਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਸਮੇਤ੍, ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. 
ਸਾਡੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਸਾਨ  ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕਉਂਵਕ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਵਣਆ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਪਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ 
ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਰਖਦੇ ਸੀ.  ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮੋਹਨੀ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਰੋਡ 
ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕਾ ਸੀ. ਮੋਹਨੀ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦ ਜੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ੜਬੜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ. ਵਫਰ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ, ਇਿੱਕ ਭੀੜ ਮੋਹਨੀ ਰੋਡ ਤ੍ੇ 
ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਆਏ "ਯਾ ਅਲੀ, ਯਾ ਅਲੀ". ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਡਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਸਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਯ .ਪੀ. ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਮਥੁਰਾ, ਯ .ਪੀ. ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ 
ਸਨ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ, ਹਲਾਕ ਜਾਂ 
ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 
 

ਅੱਨਿਰਤਸਰ 
 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾੜ-ਫੁੰ ਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਉਪਰ ਖ਼ਤ੍ਰਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੰੁਦੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨਾਲ ਵਘਰ 
ਗ੍ਏ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਵਮਸ਼ਰਤ੍ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱ ਜ 
ਗ੍ਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ. 5 ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਈ 
ਤ੍ਕ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਦਰ ਤ੍ੇ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਨੇ 209 ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ 422 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਪੁਵਲਸ ਨੇ 
ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਕਤ੍ਲ, ਲੁਟ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ 2,062 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 42 ਵਮਵਲਅਨ 
ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 319 ਦੋਸ਼ੀ ਕਸ ਰਵਾਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ 
ਛੁਪ ਗ੍ਏ ਸਨ (The Tribune, 27 May). ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਹਿੱਸਾ ਵਜਿੱ ਥੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 
ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਵਜ਼ਲਹਾ. 30 ਵਪੰਡ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ (The Tribune, 31 May). ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰਬੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਦੁਰਗ੍ਤ੍ੀ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ. 
 

ਜੂ  
 



ਜ ਨ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ, ਵਛਟ-ਪੁਟ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ. 2 ਜ ਨ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਦੇ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਪਛਲੇ ਵਦਨ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ. ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਬੇਰਵਹਮ ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਇਆਂ. 8 ਜ ਨ ਤ੍ੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਧ ਗ੍ਈ, ਜਦ ਲਾਹੌਰ, 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ 
ਨ ੰ  ਭੇਜੀ (Carter, 2007b: 61–2). ਜ ਨ ਦੇ ਦ ਜੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਤ੍ੋਂ, ਬੰਬਬਾਜ਼ੀ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਫ਼ਰ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੁਬੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਇਆਂ. 
ਜ ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ 
ਅਤ੍ੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ. 10 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 
ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾ ਨੇ ਛੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ (Carter, 2007b: 
67–8). 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ, ਜੋ 19 ਮਈ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਜ ਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਵਪਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ 12 ਜ ਨ ਤ੍ੋਂ 
ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੋਚੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ 60 ਘੰਟੇਆਂ ਦਾ 
ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਰਵਹਆਂ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ੍ ਸੁਧਰੇ ਪਰ 17 ਜ ਨ ਨ ੰ , ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਵਾਰ, ਵਵਰੋਧੀ ਗ੍ੁਟ 
ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਹਿੱਥਗ੍ੋਲੇ ਅਤ੍ੇ ਦੇਸ਼ੀ ਬੰਬਾ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਵਦਕ ਹਸਨ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ, ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਤ੍ਲਾਹ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 14000 ਬੇਰੋਜਗ੍ਾਰ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ 
ਚੁਕੇ ਸੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਤ੍ੋਂ ਰਾਹਤ੍ ਦੀ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਸੀ (Pakistan 
Times, 17 June). 
 
ਸ਼ਾਿਆਲਿੀ, ਲਾਿੌਰ ਦੇ ਲਛਿ  ਦਾਸ ਿਸਪਤਾਲ ਉਪਰ 16 ਜੂ   ੰੂ ਬੰਬ  ਾਲ ਿਿਲਾ 
16 ਜ ਨ ਨ ੰ , ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਵਸਆ: 
 

ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਤ੍ਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਦਲ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤੇ੍ ਹੋਏ, ਪਵਹਲੇ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਤ੍ਹਕੀਕਾਤ੍ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰ ਬੰਬ 
ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 44 ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ, 1 ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਗੰ੍ਬੀਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 3 ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸਵਾਲਾ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੀ. ਬਾਕੀ 
ਆਮ ਜਨਤ੍ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ (Carter, 2007b: 88). 
 

ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਵਹਮਾਨ ਵਗ੍ਿੱਲ, ਵਜਸ ਦੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਮਾਰਚ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ 
ਬਾਰੇ, ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, 16 ਜ ਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਵਾਹ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ: 



'ਲਾਹੌਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਚਿੱ ਰ, ਨੇ ਲਛਮਨ ਦਾਸ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ 
ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਬੈਠਾ ਸੀ. ਮੋਚੀ ਗ੍ੇਟ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਸਵਲਮ ਮ ੰ ਡੇ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਹਵਥਆਰ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ-ਆਮ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਮ ੰ ਡੇ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਤ੍ੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ 
ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਪਾਰਕ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੀਜੇ ਨ ੰ  ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਦੇ ਵਪਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਟਨੇ ਸੀ. 
ਇਿੱ ਕ ਮ ੰ ਡੇ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਟਦੇ ਵੇਵਖਆ, ਜੋ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਉਥੋਂ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਵਸਰਫ਼ 8 ਫੁਟ 
ਦ ਰ ਸੀ. ਬੰਬ ਫੁਿੱ ਵਟਆ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਤ੍ਾਹਤ੍ ਹੋਏ. ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮੁਹਿੱਮਦ ਘਨੀ ਚੀਮਾ (ਦਰਅਸਲ 
ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ) ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਵਹੰਦ ਆਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਵਸਫੋਟਕ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ, ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਚੀਮਾ ਦੇ ਉੁਪਰ, ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦਾ ਵੀ 
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ.' 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪਛਿੱ ਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ, ਖਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਤ੍ੋਂ, ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਹੋਰ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਪਛਿੱ ਮ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 
(Disturbances in the Punjab 1947: 234). ਉਸੇ ਵਕਤ੍, ਸਾਰੇ ਮਿੱਧ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰੀ ਬਾਰੇ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ. 

ਲਾਹੌਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਅੰਬਾਲਾ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ. 21 ਜ ਨ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 
ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਗ੍ੁਟਾਂ ਨੇ 100 ਬੰਬ ਇਕ-ਦੁਜੇ ਨ ੰ  ਮਾਰੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਜ਼ੰਗ੍, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ 20 
ਬੰਬ ਕਬਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ੇ. ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨ ੰ  ਤ੍ੋੜ ਕੇ ਰਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮ 
ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਸੀ. ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਰਤ੍ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ (ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ), ਉਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵਕ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ 
ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣਗ੍ੇ. 
 

ਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀ ਉਪਰ ਬੰਬ  ਾਲ ਿਿਲਾ 
 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਅਤ੍ੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਵਦਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤ੍ੇ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 
ਵਵਿੱ ਚ 18 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ 55 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪਾਰੀ 
ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਇਣ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗ੍ਵਾਹ, ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤ੍ਾ: 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਖ਼ੁਦਾਬਕਸ਼ 
ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤ੍ੇ, ਜੋਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ. ਮੈਨ ੰ  
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ 



ਲੋਕ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. 
ਵਜਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ. ਲੋਕ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੈ. ਇਿੱ ਕ ਦਰਜਨ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਬੰਬਾ ਦਾ ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵਵਸਫੋਟ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਹ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਵਿੱਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਵਾਲਮੰਡੀ ਜਾਂ ਵਨਸਬਤ੍ 
ਰੋਡ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਨਜਦੀਕ ਸਨ.' 
 

ਦੀ ਾ  ਾਥ ਿਲਿੋਤਰਾ 
 

ਮਲਹੋਤ੍ਰਾ ਦੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਬਾਰੇ ਵਖ਼ਆਲ, ਵਪਛਲੇ ਇਿੱਕ ਅਵਧਆਇ ਤ੍ੇ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਉਹ ਮੇਵਾ ਮੰਡੀ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੇਵਾ ਮੰਡੀ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਵਕਿੱ ਸਾ ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਮਈ ਦੇ ਅਵਖਰ ਤ੍ੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਨਸਬਤ੍ 
ਰੋਡ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਗ੍ੜ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ, ਉਠਦਾ ਧ ੰਆਂ ਸਾਫ ਵਦਖ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹਾਰ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਰ ਗ੍ੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ੍ ਦੀ ਵਹੰਦ  ਅਗ੍ਵਾਈ ਥਲੇ, ਮੈਂ "ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ੍ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਮੇਟੀ" ਤ੍ੇ ਮਸ਼ਰ ਫ਼ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਐਤ੍ਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ ਵਕ 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਵੇਲੀ ਨਕੈਨ, ਵਛੋਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪੰਜ ਵਹੰਦ  ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬ ਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਬਹੁਤ੍ ਛੇਤ੍ੀ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਮੈਂ ਗ੍ਲਤ੍ 
ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤ੍ੇ ਉਹ ਜ ਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਹ ਵਿੱ ਡੀ ਐਮਬ ਲੈਂਸ ਚਲਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ 
ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ੍, ਵਵਵਦਆ ਰਤ੍ਨ ਉਸ ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਦ ਸੜਕਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਕਰਵਫਊ ਲਾਗ੍  
ਸੀ (ਸਾਨ  ਆਉਣ ਅਤ੍ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਮਲੀ ਸੀ). ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਫ਼ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਬੇਹਦ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹਾਲਾਤ੍ ਸਨ. ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਹੰੁਚੇ. ਇਿੱ ਕ 
ਸ਼ਕਸ ਮਰ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਐਮਬ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਗ੍ਲ ਦੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਚੀਕ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਐਮਬ ਲੈਂਸ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਗ੍ਈ. ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ 
ਤ੍ੋਂ ਵਨਕਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ੍ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ੍ ਨ ੰ  ਵਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਤ੍ਦ, ਫਲਾਇਟ ਲੇਫਵਟਨੇਂ ਟ ਰ ਪ ਚੰਦ, ਜੋ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਦੀਵਾਨ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਾ ਰਖਦੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗ੍ਨ ਤ੍ੇ ਵਦਸੇ. ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਤੰ੍ਨ 
ਮੰੁਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ ਗ੍ਏ. 

'ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹਤ੍ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਕਪ ਰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਸਲਾ ਵਡਪ  ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ 



ਬੰਦੁਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ੍ ਮਵਹੰਦਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 12 
ਵਰਵਾਲਵਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਥਲੇ, ਵਸਲਾਈ 
ਕਰ ਕੇ ਲੁਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਣ ਬੰਦ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰੀ ਕਪ ਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕੇ. 

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਵਾਲਮੰਡੀ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਜਾਣਾ ਪਇਆ, ਵਕ ਅਸ਼ੀਂ 
ਆਪਣੀ ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦਰਜੀ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਦੁਕਾਨ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਵਕਅੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਕਈ 
ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੋਂ ਵਨਸਬਤ੍ ਰੋਡ ਤ੍ੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਦਾ ਰੀਡਰ ਕੁਿੱ ਝ ਕਾਗ੍ਜੀ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਵਰਹਾ 
ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਾਂਗ੍ਾ. ਮੇਵਾ ਮੰਡੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 8 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ 20 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਲਵਸਲੇ 
ਤ੍,ੇ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਮ ੰ ਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਫੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਮੌਕੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਪੁਵਲਸ ਇਤ੍ਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਬੇਹਦ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਐਸ.ਐਚ.ਉ ਨੇ ਜੋਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਵਕਹਾ "ਪਰਕਾਸ਼", ਜਦ 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੰ  ਪੁਛਵਗ੍ਿੱ ਛ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨ ੰ  ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ 
ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਪਕੜ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 
ਸਮੇਤ੍, ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਗ੍ਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਡਰ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਸੁਵਣਆ. ਰੀਡਰ ਹਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਉਠ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਤ੍ੋਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਨਕਲ ਵਗ੍ਆ; ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਲੀ 
ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਵਚਆ, ਤ੍ਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਪਾਗ੍ਲ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੌੜਣ ਲਗ੍ਾ. ਘਰ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਭਰਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰਾ ਰਵਹਣਾ ਬੇਹਦ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਵਰਆ 
ਪਰੈਸ ਤ੍ਕ, ਗ੍ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਮ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਘਲਪੁਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਲੈ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਜ ਨ ਦੇ ਅਵਖਰ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, 
ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਪਿੱਕੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.' 
 

ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰੀ  
 

ਡਾ. ਜਗ੍ਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰੀਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਵਹਲਾਂ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ 
ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਦਨ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਉਠਦੀ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਦੇ 
ਕਵਹਰ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ: 
'21 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਛੀ 
ਹਿੱਟਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਚੀਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 
ਸਨ ਜੋ ਖੁਦ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਦਮਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੰ  
ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਤ੍ੇ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਉਨ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਪਾਰਕ ਸ਼ਵਥਤ੍ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ੍ੋਂ, ਪਲਾਜ਼ਾ 
ਵਸਨੇਮਾ ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਵੀਨਸ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਪਹੰੁਚਦਾ ਸੀ. 



ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਦੇ ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਵਕਸੇ ਵਦਨ 7 ਵਹੰਦ  ਹਲਾਕ 
ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ 7 ਜਾਂ 8 ਮੁਸਵਲਮ. ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਦੋ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ 
ਆਏ. ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਡਰ ਸੀ ਜੋ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਬੰਬ ਦਾ 
ਵਵਸਫੋਟ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗੰ੍ਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ. 

'ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਹਿੱਲਾ ਸਰੀਨ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, 
ਵਪਛਲੇ ਵਦਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 17 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਣ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਸਰਸਵਤ੍ੀ ਇਨਸ਼ਊਰੇਂਸ ਕਮਪਨੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ 
ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਰ ਗ੍ੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ੍ ਸਨ. ਇਹ ਲਾਹੌਰ 
ਵਰਲੀਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਵਹੰਦ  ਉਗ੍ਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਢਿੱ ਕਣ 
ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਥੋਂ ਸਾਨ  ਪਵਹਲੀ ਸਹਾਇਤ੍ਾ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ .303 ਰਾਇਫਲ ਅਤ੍ ੇਕੁਿੱ ਝ 
ਕਾਰਤ੍ ਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾਣ ਦ ੇਵਖ਼ਆਲ 
ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਡਰ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਵਟਰਅਨ ਵਜਸ ਨੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਵਲਸਟ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਅਮੋਵਨਆ ਦੀ ਬੋਤ੍ਲਾਂ ਅਤ੍ ੇਬਰੋਮੀਨ ਦੇ ਕੈਪਸ ਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੁਸੀਂ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤ੍ੇ, 
ਇਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸੁਟ ਦੋ. ਧ ੰਆਂ ਵਨਕਲੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਭੀੜ ਹਿੱਟ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਰਾਇਫਲ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਟਰੇਚਰ 
ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਚੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਤ੍ੇ ਛੁਪਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਰ ਗ੍ੋਕੁਲ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਬੁਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮਹਿੱਲਾ ਸਰੀਨ ਜਾ ਪਹੰੁਚੇ. 

'ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਅਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਵਫਰ ਰੰਗ੍ ਮਹਲ. ਕਈ ਲੋਕ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਹ 
ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ, "ਹੋਰ ਅਗ੍ੇ ਨਾ ਜਾਉ. ਇਿੱਕ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ." ਪਰ, ਅਸੀਂ ਅਗ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ. ਅਸੀਂ ਮਹਿੱਲਾ ਸਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਰਿੱਖੀ. ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਉਥੇ ਰਹੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਸਾਨ  
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮ ੰ ਡੇ ਇਿੱ ਕ ਤੰ੍ਗ੍ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੋਂ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  
ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੈ, ਜਦ ਵਕ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ  ਮ ੰ ਡੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਡੰਡੇਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਕਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਲਾਹੌਰ 
ਵਰਲੀਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਤ੍ ਸਦਿੱ ਸ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ ਉਥੇ ਕਾਰਤ੍ ਸ ਦੇਣ ਗ੍ਏ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਸੀਹੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਪਇਆ. 

'ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕੇ 
ਸਾੜ ਕੇ ਤ੍ਬਾਹ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਚਲਦਾ ਰਵਹਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਹ 



ਪਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਮੈਂ ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍  ਸਨ, ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, 'ਡਾ.ਸਾਹਬ, ਤ੍ੁਹਾਨ  ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਥੇ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  
ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਹੈ." ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਾਂਧੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ. ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਮਾਰ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਸ, ਮੋਹਨਲਾਲ ਨੇ ਮਜਾਕ ਨਾਲ ਵਕਹਾ, "ਡਾ.ਸਾਹਬ, 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਤ੍ੁਹਾਨ  ਕੁਿੱ ਝ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ." 
ਦਰਅਸਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਆਗ੍ ਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸਾ ਰਵੇਗ੍ਾ. 
ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ੍ਾ.' 

ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 3 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨ ੰ  ਮੁਮਬਈ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹ ਰ ਇੰਡੀਅਨ 
ਵਫਲਮ ਵਨਰਮਾਤ੍ਾ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚੋਪੜਾ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਮਬਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਗ੍ਵਾਲਮੰਦੀ ਤ੍ੇ ਚੇਮਬਰਲੇਨ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਪਰਬਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 
ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਵਪਛੇ ਇਿੱ ਕ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਰਹਾ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ , ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾ ਨਹੀਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਅਕਸਰ 
ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਨਾ ਭੁਲਣ ਵਾਲੇ ਵਦਨ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਯਕੀਨਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੇ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ੍, 
ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖ਼ਤ੍ ਵਲਖਦੇ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਚਾਹਤ੍ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ 
ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਹੰਦ  ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ 
ਤ੍ਬਾਹੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਹ ਉਸ ਤ੍ਜੁਰਬੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਸ਼ੀਮਤ੍ੀ ਚੋਪੜਾ 
ਖੁਦ ਬਗ੍ੈਰ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਬਚ ਗ੍ਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਅਿੱਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦਾ 
ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
 

ਸ਼ਾਿਆਲਿੀ ਦੀ ਅੱਗ 
 

ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ, ਜਦ ਸਾਲ 1947 ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਮੋੜ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਕਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਜਥੋਂ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 
ਰਵਹਣ ਲਈ ਲੜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਛਿੱਡ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. ਲਾਹੌਰੀ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਵਵਸ਼ੇ 
ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਜ਼ਕਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ-ਪਵਹਲਾ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਦਾ ਅਤ੍ ੇਦ ਜਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮੁਹਿੱਮਦ ਘਨੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਨਤ੍ੀਜਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਸ ਵਦਨ, ਦਰਅਸਲ, ਵਕ ਹੋਇਆ. 

ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਵਹਮਾਨ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ੀ ਅਿੱਗ੍ ਦ ੇਬਾਰੇ ਵੀ ਵਸਿੱਧੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ 
ਕਾਬਲ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਾਜ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਉਹ ਉਸ 



ਵਾਵਕਅੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ 24 ਜ ਨ 1947 ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਪੀ ਸੀ. 
ਜਦ 30 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪਿੱਕੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱ ਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਵਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵਕ ਉਸ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ਰਮੀ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ 24 ਜ ਨ 1947 ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਪੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੁਬਹ  ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ: 

'100 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੀਬ 100 ਘਰ, ਐਤ੍ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  (22 ਜ ਨ), ਲਾਹੌਰ ਦੇ 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ, ਪਾਪੜਮੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਚਾ ਹਵਾਗ੍ਰਾਂ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ੀ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਲ ਕੇ ਵਡਗ੍ ਗ੍ਇਆਂ ਨੇ. ਵਗ੍ਰੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 
ਰਾਹ ਤ੍ੇ ਆਵਾ-ਜਾਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ. ਕਈ ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ. ਸਥਾਨੀ 
ਬੁਵਲਅਨ ਏਕਸਚੇਂਜ, ਕਵਰਆਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮਾਲ ਗ੍ੁਦਾਮ ਇਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਨੇ. 

'ਅਿੱਗ੍, ਐਤ੍ਵਾਰ ਇਿੱਕਦਮ ਤ੍ੜਕੇ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗ੍ਾਈ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਹ ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ, ਜੋੜ ਮੋਰੀ ਅਤ੍ੇ ਬਾਲ ਮਾਤ੍ਾ ਸਟਰੀਟ ਤ੍ੇ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. 

'ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਬੁਝਾਣ ਦੀ ਟੋਲੀ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਦਮਕਲਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੀ, 
ਬਹੁਤ੍ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਸੀ. ਤ੍ੜਕੇ, ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ, ਫੈਲਦੀ ਹੋਈ ਅਿੱਗ੍ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੰਗ੍ਾਮੇ ਅਤ੍ੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਵਫਊ ਤ੍ੋੜਣ ਵਾਲੇਆਂ ਉਪਰ 100 ਰਾਉਂਡ ਗ੍ੋਲੀਆਂ 
ਚਲਾਇਆਂ ਨੇ. 

'ਐਤ੍ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਤੰ੍ਨ ਬੰਬ ਫੁਿੱ ਟੇ ਜਦ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਦਲ, ਸਥਾਨਕ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ, ਪਰਭਾਵਤ੍ ਇਲਾਵਕਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਅਤ੍ੇ ਦੋ 
ਪੁਵਲਸ ਅਫਸਰ ਨ ੰ  ਸਿੱਟਾਂ ਲਵਗ੍ਆਂ. 

'ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 150 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਔਰਤ੍ ਵੀ 
ਹੈ, ਵਹਰਾਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ.' 

ਉਸੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੇ: 'ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ , ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ, ਸਰ 
ਜੇ.ਐਮ.ਟੀ.ਬੇਨੇਟ, ਪੁਵਲਸ ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ, ਪਾਪੜਮੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਚਾ 
ਹਵਾਗ੍ਰਾਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਦਾ ਵੀ, ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ'. 

 

ਿਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਨਿਿਾ  ਨਗਲ 
 

'ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਿੱ ਟ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਧਆਨ ਦੇਨਾ ਪਇੰਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਣ 
ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੁਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ. 
ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬੁਰਜ ਨ ੰ , ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 



ਕੀਤ੍ੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਣ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਾਰਜੇਨਟ 
ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਲਾਰੀ ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਸ ਲੌਰੀ ਨ ੰ  ਰੋਵਕਆ 
ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ ਵਦਖਾਏ. ਚੀਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤ੍ੇ, ਸਾਰਜੇਨਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੁਕੜੀ ਨ ੰ , ਨਾਪਾਕ 
ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਪ ਰਾ ਧਮਿੱਚੜ ਮਚ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਿੱ ਜਣ ਲਗ੍ੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਚੌੜੀ ਵਸਵਰੇਜ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਛੁਪਾ 
ਲੀਤ੍ਾ ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੇ ਨਿੱ ਸ ਗ੍ਏ. 

'ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਵਪਛੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕਾ, ਕੁਚਾ ਬਾਲ ਮਾਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਸ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਮੰਵਜ਼ਲ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਿੱਗ੍ ਵਹੰਦ  ਘਰਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਗ੍ੀ, ਨਾ ਵਕ ਥਲੇ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼. ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਸ ਵਹੰਦ  ਭੜਕਾਹਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ 
ਹੋਰ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ.  3 ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਵਲਸ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਤ੍ਾਇਮ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਇਨ-ਚਾਰਜ ਕਰਮ ਦੀਨ ਸੀ. ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਅਤ੍ੇ ਰੋਹਬਦਾਬ 
ਵਾਲੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵਿੱ ਡੀ ਮੁਿੱ ਛਾ ਰਖਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਉਪਰ ਪਵਹਲੀ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ 
ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਚੁੰ ਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਪਰ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੰਦ ਆਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਪ ਰੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਰਾਜੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਗ੍ਰਮ ਦੇਰ ਸਾਮ ਨ ੰ , ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਡੇਰੇ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਵਬਿੱ ਲੇ ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ; ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਨ ੰ  ਸਾੜ ਦੇਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹਾਂ." ਇਹ ਮਸ਼ਹ ਰ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਅਿੱਗ੍ ਦਾ ਸਰੋਤ੍ ਸੀ.  

'ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਝਜ਼ਕ ਰਹੇ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਵਿੱ ਡਾ ਪਰਵਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਦ ਜੇ ਬਿੱ ਚੇ ਛੋਟੇ 
ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱ ਮ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਈ 
ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ. 1927, 1935 ਅਤ੍ੇ 1937 ਅਲਗ੍ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚਣਾ ਹੈ"1 . ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਕਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਰਮ ਦੀਨ ਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੁਵਲਸ ਚੌਕੀ ਤ੍ੇ ਜਾਵੇ ਅਤ੍ੇ 
ਪੁਵਲਸ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰੇ ਵਕ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਬਿੱ ਲੇ ਨ ੰ  ਧਾਰਾ 107 ਅਤ੍ੇ 151 ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, 
ਵਹਰਾਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਵਫਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਹੁਣ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ." ਇਹ ਸੁਣ 
ਕੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ." 

'ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਵਸਪਾਹੀ ਦੇ ਦੋ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਾਂਗ੍ਾ." ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਪਾਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੋਚੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਵਸਵਰਆਂਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਲਈ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ, ਮੁਹਿੱਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਦ ਜੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਫ਼ੀ ਇਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਫ਼ੀ 
ਨੈਨਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਸ਼ਫ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ ੇਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਨ ੰ  
ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਜੀ; ਤ੍ੁਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇਆਂ 



ਬਾਅਦ ਆਉ". ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੰੁਚੇ. ਉਸ ਨੇ ਤ੍ੇਲ ਵਰਗ੍ੇ ਵਕਸੇ ਕੈਵਮਕਲ ਦੇ ਦੋ ਪੀਪੇਆਂ ਦਾ ਜੁਗ੍ਾੜ 
ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਸੌਲਊਸ਼ਨ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ ਜੁਤ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦ ਜੀ ਚੀਜਾਂ 
ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਆਊਂਦੀ ਹੈ. ਜਦ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਉਪਰ ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਚਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਿੱਗ੍ ਫੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਬੁਝਾਨਾ ਬਹੁਤ੍ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

'ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍, ਅਬਦੁਲ ਲਤ੍ੀਫ਼, ਜਾਂ ਵਟਿੱ ਫ਼ਾ ਤ੍ਰਖਾਨ ਅਤ੍ੇ ਲਾਵਾ ਕਨਕਿੱਟਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਏ. ਰਾਤ੍ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਰਵਫਊ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਸਨ. ਜਲਦ 
ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਚੀਮਾ ਅਤ੍ੇ ਵਾਵਲਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਬਲ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਤ੍ੇ ਰਾਤ੍ 
ਦੀ ਵਡਊਟੀ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਹ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਇਿੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਮ 
ਦੀਨ ਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਡਊਟੀ ਤ੍ੇ ਨਾ ਭੇਜੇ. ਉਸ ਵਦਨ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਭਰੀ 
ਹੋਈ ਬੰਦ ਕ ਨਾਲ, ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਸੁਿੱ ਤ੍ਾ ਵਸਿੱ ਖ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਕਿੱ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦੋ ਬੰਦੇਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ੁਟ ਬਣਾਏ ਗ੍ਏ. ਦੋਵਂਂੇ ਗ੍ੁਟ ਉਲਟੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 
ਛੋਰ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਥਾਰੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਲਕਿੱੜ ਦ ੇਬਣੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ 
"ਸੌਲਊਸ਼ਨ" ਲਗ੍ਾਉਣਾ ਚਾਲ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਕਨਾਰੇ ਤ੍ੇ, ਹਵੇਲੀ ਲਾਲਾ ਲਛਮਨ ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆ ਨੇ 
ਇਿੱ ਕ ਚੌਬਿੱ ਚਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਪੀਪੇ ਵੀ ਉਪਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਭਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖੇ 
ਸੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਣ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਹਵੇਲੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੜ ਦੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਸਭ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਹਵਥਆਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸਲਾ 
ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਹੈ. 

'ਦਜੁਾ ਗ੍ੁਟ, ਮਹਿੱਲਾ ਪਰੀਮਲ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਦੋਨੋ ਗ੍ੁਟਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਥਾਰੇਆਂ 
ਉਪਰ "ਸੌਲਊਸ਼ਨ" ਵਚਪਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਚੌਬਿੱ ਚੇ ਅਤ੍ੇ ਭਰੇ ਪੀਪੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਪਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 
ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਘੜੀ ਤ੍ ੇਰਾਤ੍ ਦੇ 1 ਦਾ ਵਕਤ੍ ਹੋਇਆ, ਚੀਮੇ ਨੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਦ ਰ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆਉਂਦੇ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਹੀ ਵਮਨਟਾਂ ਤ੍ੇ, ਉਹ 
ਅਿੱਗ੍ ਇਿੱਕ ਅਸਲੀ ਜਹਿੱ ਨੁਮ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਗ੍ਈ. 

'ਉਸ ਅਿੱਗ੍ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਤ੍ਵਵੰਜਾ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੇਖਣਾ 
ਜਦ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਸੀ, ਦੋ ਵਬਲਕੁਲ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਚੀਜਾਂ ਨੇ. ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਕਣ ਅਤ੍ੇ ਵਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਭੁਿੱ ਵਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਲਣ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ, ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਥੇ ਦ ਰ 
ਤ੍ੋਂ ਵੀ, ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਗ੍ਰਮੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ. ਜਦ ਵਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਲਗ੍ਦਾ 
ਸੀ ਜੈਦਾਂ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਿੱਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਨਕਲੀ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ਕ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਮੋਤ੍ੀਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਦਾ 



ਬਣਾਇਆ ਹੋਇeਂਾ ਮੋਤ੍ੀ ਮੰਦਰ ਇਥੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. ਮੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਨਵਹਰ ਦੇ ਲਾਗ੍ੇ ਸੀ ਜੋ ਕਦੀ ਪ ਰੇ ਅੰਦਰ ਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਿੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਨਵਹਰ ਨ ੰ , ਅੰਦਰ ਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਗ੍ੀਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. 

'ਫਾਇਰ ਵਬਰਗ੍ੇਡ (ਦਮਕਲ) ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਮੋਤ੍ੀ ਮੰਵਦਰ ਦੇ ਥਲੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹ ਲੈ 
ਲੀਤ੍ੀ. ਇੰਵਜਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਨਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਪਾਨੀ ਵਖਚਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਜਲਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਬੁਝਾਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਪਾਇਪਾਂ ਦੀ ਨੋਕ, ਨਵਹਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ ਕਰ ਦੇਣ. ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਸੀ ਵਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ 
ਵਕ ਦਮਕਲ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਪਾਨੀ ਵਾਪਸ ਨਵਹਰ ਤ੍ੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
ਦਮਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਵਜ਼ਮ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਸਟੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਅਿੱਗ੍ ਪ ਰੇ ਜੋਰ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਵਬਿੱ ਲੇ, ਮੈਂ 
ਹੁਣ ਗ੍ੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਅਤ੍ੇ ਮਸਿੱ ਰ ਚੌਲ ਖਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ. ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕੁਚਾ 
ਡੋਗ੍ਰਾਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱਗ੍ ਪ ਰੇ ਜੋਰ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਮਸਾਲੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਲ ਰਵਹਆਂ ਸੀ. 
ਜਲਦੇ ਮਸਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬ  ਛਿੱ ਡਦੇ ਨੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬ  ਚੰਗ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਲਾਲ ਵਮਰਚਾਂ 
ਸੜਨ ਲਗ੍ੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਛਕਾਂ ਮਾਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ੍ ਇਿੱਕ ਕਵਰਸ਼ਮਾ ਹੰੁਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਜਦ ਵੀ ਅਿੱਗ੍ ਵਕਸੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦ ਜਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੇਂਦੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵੇਸਵਾ, ਲਾਲ ਮਸਵਜਦ ਦ ੇ
ਵਬਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ. ਅਿੱਗ੍ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਛੋਵਹਆ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਅਿੱਗ੍ ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ ਪਹੰੁਚੀ, 
ਇਹ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗ੍ਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਵਭਉਂ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਥਾਨੇਦਾਰ, ਪੰਡਤ੍ ਦੇਵੀਦਾਸ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਹੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ 
ਸਿੱਜਾ ਅਤ੍ੇ ਖਿੱਬਾ ਕਵਹਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਚਾ ਡੋਗ੍ਰਾਨ ਆਏ, ਜੋ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕਾ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਲਸੀਅੇ 
ਪਿੱਕੇ ਲੁਿੱ ਚੇ ਅਤ੍ੇ ਦੇਵੀਦਾਸ ਦੇ ਜਾਸ ਸ਼ ਸਨ. ਦੇਵੀਦਾਸ ਨੇ ਕੁਚਾ ਡੋਗ੍ਰਾਨ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਮੇਰੇ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਕਰਵਫਊ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਜਾਉ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਅਿੱਗ੍ ਬੁਝਾਉ." ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਮਿੱਨਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ, ਉਸ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਣ ਵਤੰ੍ਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਵਚਆ. ਇਸ ਕਰ 
ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਚੜਹ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਜਰਾ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਮਨਸ ਬਾ ਇਹ 
ਸੀ ਵਕ ਜਦ ਉਹ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੇ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਥਲੇ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਦੇਵੀਦਾਸ ਕੁਿੱ ਝ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਹੇ, ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ਲਤ੍ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋਇਆ. ਅਤ੍ੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਵਸਪਾਹੀ ਨਿੱ ਸ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਥਾਨੇ ਤ੍ੇ ਵੀ ਵਾਪਸ 
ਨਹੀਂ ਲੌਟੇ. 

'ਅਿੱਗ੍ ਪ ਰੇ 12 ਘੰਟੇ ਜਲਦੀ ਰਹੀ. ਇਹ ਰਾਤ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਜੇ ਬੁਝੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਕਣੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ; ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ 
ਵਜਆਦਤ੍ਰ ਲੋਕ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਮੋਤ੍ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੋਂ ਲੋਹਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ 
ਉਥੇ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਮੇਲਾ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ਼ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਲੋਕ 



ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਨਾ ਵਕ ਮਜਾ ਲੈਣ ਆਏ ਖ ਸ਼ ਲੋਕ. ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨ ੰ  ਮਵਹਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹ ਚਾਣ ਦੇ 
100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਰਕਮ ਸੀ; ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਹਰ 
ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ, ਇਿੱਕ ਰੁਪਏ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਸੀ.  ਉਸ ਅਿੱਗ੍ ਤ੍ੇ ਪ ਰਾ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਨਹੀਂ ਸਵੜਆ ਸੀ; 
ਕਈ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱਖ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇਆ 
ਤ੍ੇ ਬਣੇ ਰਹੇ. ਉਣ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਜੇ ਲੋਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 

ਵਹੰਦ ਆ ਦੁਆਰਾ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ. ਵਿੱ ਡੇ 
ਪੁਵਲਸ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਸੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਤ੍ੋਪਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਛੁਪਾ 
ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚ ੰ ਗ੍, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਿੱ ਕ ਜੰਗ੍ਲ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਭਗ੍ੌੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਜਗ੍ਹ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ, ਚ ੰ ਗ੍ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚ ੰ ਗ੍ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗ੍ਿੱ ਛ ਕਰਣ ਲਈ, ਲੋਹਾਰੀ ਗ੍ੇਟ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 
ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ, ਮਸ਼ਹ ਰ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਸ਼ੁਜਾਉਦੀਨ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, 
ਆਪਣਾ ਰਸ ਖ ਪਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਵਹਰਾਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਵਰਹਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ 
ਬੇਹਦ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਾਵਲਦ, ਜੋ ਉਸ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ ੇਪੁਵਲਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਨਾਲੋਨਾਲ ਆ ਗ੍ਈ. ਵਾਵਲਦ, ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਤ੍ਾਂਗ੍ਾ ਸਟੈਂਡ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਖੁਰਲੀ ਤ੍ੇ ਛੁਪ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਗੰ੍ਦਾ ਨਾਲਾ ਵਗ੍ਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਜਦ ਵਕ ਘੋੜੇ ਘਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਉਸ ਦੇ ਥਲੇ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਚਲੇ ਗ੍ਈ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਸਾਨ  ਵਮਲਣ ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ ਵਫਰ ਆਏ 
ਪਰ ਵਫਰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਵਰਆ, ਪਰ ਵਾਵਲਦ ਇਿੱਕ ਗ੍ੁਜਰ ਦੇ ਘਰ 
ਰਿੱ ਵਖਆਂ ਗ੍ੋਹੇ ਦੀ ਪਾਥੀਆਂ ਤ੍ੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ 
ਦੁਿੱ ਲਾ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਬਿੱ ਲਾ ਸੀ, ਪੁਵਲਸ ਉਸ ਨ ੰ , ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗ੍ਈ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਹਲਕੇ 
ਰੰਗ੍ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ , 1927 ਤ੍ੋਂ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਲਈ ਦਰਜ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਵਬਿੱ ਲਾ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਪਕੜ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਨ ੰ  ਤ੍ੇ ਵਰਹਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਪਰ ਦੁਿੱ ਲਾ-ਵਬਿੱ ਲਾ, ਜੋ ਇਕਦਮ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਵਹਣ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਘੰਟੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲ ਨਾ ਕਰਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਉਸ 
ਨ ੰ  ਕਬਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੇਂਟਲ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਅਸੀਂ ਦੁਿੱ ਲੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਦੁਿੱ ਲਾ ਬੇਕਸ ਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਿੱ ਟ ਵੀ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ 
ਚੌਧਰੀ ਕਲੀਮ-ਉਦ-ਦੀਨ ਅਵਹਮਦ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਜਿੱ ਟ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 



ਆਗ੍  ਸਨ, ਕੋਲ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍, ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ, ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍, ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ 
ਦਸਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਚੌਧਰੀ ਕਲੀਮ-ਉਦ-ਦੀਨ, ਉਸ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੁਵਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜੇਲਾਂ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, 
ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭ ਨਾ ਸਕੇ. ਤ੍ਦ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੇਂਟਲ ਹਸਪਤ੍ਾਲ 
ਭੇਵਜਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਉਸ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਖੜਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਚਾਰਪਾਈ 
ਨਾਲ, ਉਸ ਨ ੰ , ਜ਼ੰਜ਼ੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ; ਵਕਸੇ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੰ  ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਟੋeਂਾ ਬਣਾਉਣ ਨ ੰ  
ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਿੱ ਲੇ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕਰਾ ਲੀਤ੍ਾ.  

'ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਮਹਿੱਲਾ ਸਰੀਨ, ਮਹਿੱਲਾ ਵਨਵਟਾਂ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ 
ਦ ਜੇ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ੀ ਅਿੱਗ੍ਾਂ, ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਸੀ. ਇਣ ਮ ੰ ਡੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਟੀ, ਲੋਹਾਰੀ, ਮੋਚੀ 
ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਮ ੰ ਡੇ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤ੍ਾਲੇ 
ਤ੍ੋੜ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗ੍ਾਈ ਗ੍ਈ ਅਿੱਗ੍ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ 
ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਦਮਾਗ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਬੰਦੇਆਂ ਦੇ ਕੇ, 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ.  

'ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚ ੰ ਗ੍ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਜਦ ਪੁਵਲਸ ਉਪਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਦਾ 
ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ, ਮੁਸਵਲਮ ਅਫ਼ਸਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਤ੍ਦ ਵੀ, ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ 
ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਹਾਵੇਗ੍ਾ. ਪਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਵਹਣ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ 5 ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, 
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹ ਮੰਜ਼ ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਕ ਲ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ 22 
ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ , ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤ੍ੇ ਇਹ ਵਲਵਖਆ ਸੀ: 

 
ਸੇਵਾ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਡਊਟੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 
ਲਾਹੌਰ 
 
ਜਨਾਬ, 
 
ਪ ਰੀ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕ, ਅਸੀਂ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ੀ, ਸੁਚੀਆਂ ਕਵਾਰਟਰ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਤੇ੍ 
ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਡਣ ਤੇ੍ 
ਮਜਬ ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਤੇ੍ ਘਰ ਹੁਣ 
ਵੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ੍ ਤ੍ਾਲੇ ਲਗ੍ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ਬਾਹ ਅਤੇ੍ ਲੁਿੱ ਟੇ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤ੍ੀ 
ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ੍ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ, ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਨੇ. 

ਅਸੀਂ ਤੁ੍ਹਾਨ  ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ ਵਕ ਅਿੱ ਜ 22 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਲੌਟ ਰਹੇ 
ਹਾਂ. 



 
ਤੁ੍ਹਾਡੇ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰ 
 
(ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍) 
 
ਪੀਰ ਬਕਸ਼ ਵਲਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ (ਜਾਤ੍, ਜਿੱਟ), ਕਟਰਾ ਸੁਸੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ 
ਬਹਗ੍ ਦੀਨ ਵਲਦ ਉਮਰ ਦੀਨ (ਜਾਤ੍, ਜਿੱਟ), ਕਟਰਾ ਸੁਸੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮੁਹਿੱਮਦ ਬ ਟਾ ਵਲਦ ਮੌਲਾ ਬਕਸ਼ (ਜਾਤ੍, ਜਿੱਟ), ਕਟਰਾ ਸੁਸੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ 
ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ ਵਲਦ ਇਲਾਹੀ ਬਕਸ਼ (ਜਾਤ੍, ਜਿੱਟ), ਕਟਰਾ ਸੁਸੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨੁਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਵਲਦ ਕਰੀਮ ਬਕਸ਼ (ਜਾਤ੍, ਜਿੱਟ), ਕਟਰਾ ਸੁਸੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ 
ਘੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਲਦ ਫ਼ਜਲ ਦੀਨ  (ਜਾਤ੍, ਜਿੱਟ), ਕਟਰਾ ਸੁਸੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ 
ਰਹੀਮ ਬਕਸ਼ ਵਲਦ ਸੌਦਾਗ੍ਰ (ਜਾਤ੍, ਜਿੱਟ), ਕਟਰਾ ਸੁਸੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ 
ਦੀਨ ਮੁਹਿੱਮਦ ਵਲਦ ਘੁਲਾਮ ਮੁਹਿੱਮਦ (ਜਾਤ੍, ਜਿੱਟ), ਕਟਰਾ ਸੁਸੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ 

 
ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ 1947 ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਜਨਾਬ ਹੁਕੁਮ 
ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਤ੍ਸਵੀਰ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਹਾਦਸੇਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਗ੍ੜਬੜ ਕਾਇਮ 
ਸੀ. ਐਮ.ਜੀ.ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਕਰਦਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਕਹਾ: 
 

ਿੁਕੁਿ ਕੁਰੇਸ਼ੀ 
 

'ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਚੀਮਾ ਇਿੱ ਕ ਸਟੀਲ ਹੇਲਮੇਟ ਪਵਹਣ ਕੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  
ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਬੋਤ੍ਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਗ੍ੈਸ ਭਰਦੇ ਸੀ. ਵਫਰ, ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੁਿੱ ਟ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਫੁਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਜਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਵਹੰਦ  ਆਪਣੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ. 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ 
ਪਵਹਲਾਂ, ਚੌਕ ਰੰਗ੍ਮਹਲ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਸਨ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਗ੍ੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਉਹ ਬੇਵਿੱ ਸ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ, ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਦਮਾਗ੍ ਸੀ.' 
 

ਸੁਲੇਿਾ  ਚੀਿਾ 
 

ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਵਹਮਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਚੀਮਾ ਦੇ ਉਪਰ ਇਤ੍ਲਾਹ 
ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ੍ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ 



ਦਾ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ੍, ਦ ਰ, ਯ .ਐਸ.ਏ. ਤ੍ੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਬਾਹਰ, ਵੀਹ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੀਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਊਆਂ ਤ੍ੇ, ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ 
ਸੀ. ਕਈ ਮਹੀਨੇਆਂ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, 13 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2005, ਨ ੰ  ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਚੀਮਾ ਨ ੰ  
ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਤ੍ੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤ੍ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਲਈ, 1,25,000 
ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਕਦੀ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਸੁਲੇਮਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਕੋਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਅਤ੍ੇ 
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ 
ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. 
 

ਆਪਣੇ ਨਪਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਿਾ ਨਸੱਖ 
 

2006 ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍, ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਸਿੱ ਜਣ ਤ੍ੋਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੇਲੀ ਟਾਇਮਸ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਮਾਨੰਦ 
ਸਾਗ੍ਰ ਬਾਰੇ ਛਿੱ ਪੇ ਇਿੱ ਕ ਲੇਖ ਨ ੰ  ਪਵੜਹਆ ਸੀਂ, ਇਿੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਵਮਵਲਆ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ 
ਵਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਂਂੇ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਖਦੇ ਸੀ. (ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ 
ਨਾਲ, ਉਹ ਈ-ਮੇਲ ਗ੍ੁਆਚ ਗ੍ਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਹਲਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਵਸਿੱ ਖ 
ਸਿੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਵਲਵਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਂਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ: 'ਤ੍ੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ 
ਤ੍ਲਾਸ਼ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕਰੋਗ੍ੇ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ 
ਜੋ ਦਵਾਇਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਾਘਾ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸੀ. 
ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ 
ਚੀਮਾ ਜਿੱ ਟ ਸੀ, ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੌਟੇ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ 70 
ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵਸਰਫ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?' 'ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਇਸ 
ਸਿੱਚਾਈ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਇਿੱ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਹਰ 
ਮੁਮਵਕਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਚੀਮਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੈਂ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਚੀਮਾ ਵਸਿੱ ਖ ਸਿੱਜਣ, ਵਜਸ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ 
ਐਮ.ਜੀ.ਚੀਮਾ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
 

ਨਸਕੰਦਰ ਲਾਲ ਬੱਗਾ 
 



3 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍, ਵਸਕੰਦਰ ਲਾਲ ਬਿੱਗ੍ਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਵਵਆਵਖਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਕਉਂ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਚੀਮਾ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਨੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ: 'ਐਮ.ਜੀ.ਚੀਮਾ 
ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਸਟੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸੀ. ਮਈ 1947 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ, 
ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਵਕਸੇ ਤ੍ਹਕੀਕਾਤ੍ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ , ਉਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮਾਰ ਦੇਣ 
ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਵਣਆ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਪਰ 
ਉਹ ਬਚ ਗ੍ਏ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, 3 ਜ ਨ 1947 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫ਼ਸਾਦ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ 
ਹੋਰ ਦ ਜੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਵਧ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਰੁਕਾਉ ਢਵਹਣ ਲਗ੍ਾ, ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ 
ਲੀਤ੍ਾ.' 

ਬਹਰ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਗ੍ਿੱ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤ੍ੋਂ 
ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਥਾਨਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੋਰ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਦੇ 
ਦਰਵਮਆਨ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਠਜੋੜ ਸੀ. ਮਸ਼ਹ ਰ ਉਰਦ  ਲੇਖਕ ਅਵਹਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਗ੍ਵਾਹ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 2003 ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ, ਵਦਲ ਭਟਕੇਗ੍ਾ, ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਬਆਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, 
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ 
ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ (2003: 313). ਇਹ ਇਿੱਕ ਹਕੀਕਤ੍ ਹੈ ਵਕ, ਬਗ੍ੈਰ ਇਣ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਦੇ, ਨਸਲੀ 
ਸਫਾਈ ਜੋ ਹੋਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ. 

ਜਦ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਉਪਰ ਬੇਰਵਹਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਵਟਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਿੱਛਮ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ, 23 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਆਂ. ਦੀ ਟਰਾਨਸਫਰ ਔਫ 
ਪਾਵਰ, ੜੋਲ. ਯੀ, ਨੇ ਰੋਏਟਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਵਬਉਰਾ ਸੀ: 

 

ਜਦ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਵਹਿੱਸਾ ਅਤੇ੍ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸੈਕੜੋਂ ਵਪੰਡ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਵਟਵ 
ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ 168 ਸਦਿੱਸ, ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਦੀ ਲੌਬੀ ਤੇ੍ ਹਿੱਸਦੇ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ੍ ਉਹ ਹਿੱਥ 
ਵਮਲਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਨ ੰ  ਬਾੜੇ ਦੀ ਤ੍ਾਰ ਨਾਲ, ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ 
ਵਪਲਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ੍ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰੈਸ ਗ੍ੈਲਰੀ ਤੇ੍ ਵਵਦੇਸ਼ੀ 
ਅਤੇ੍ ਸਥਾਨਕ ਪਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰੇ ਸੀ (Mansergh and Moon 1981:566-7). 

 

25 ਜ ਨ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਅ ਨ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 3,749 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦ ੇ
ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਲੋਹਾਰੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਸ਼ੀਤ੍ਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸਮੇਤ੍ ਇਿੱਕ ਪੁਵਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਵਟਆ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਕੋਈ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ 2004 ਨ ੰ , ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਹਵਰ ਦੇਵ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਡਊਟੀ 



ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਵਟਆ ਵਗ੍eਂਾ ਸੀ, ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ: 'ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਬਲ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਹਾਰੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ 
ਵਕਸੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ, ਸ਼ੀਤ੍ਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਵਟਆ. ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਿੱ ਝ 
ਦ ਰ ਫੁਿੱ ਵਟਆ ਅਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾਰੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਇਿੱਕ ਪਾਰਕ ਤ੍ੇ ਆਏ, 
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਮੰੁਦਰ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਮਲੇਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਰਿੱ ਵਖਆ ਦੀ 
ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲਿੱ ਭ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਮੰਗ੍ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਤ੍ਦ ਹੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮੁਹਿੱਮਦ ਘਨੀ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁਵਲਸ ਬਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਦਲ ਤ੍ੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਡਰੇ ਬੰਦੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਮਦਦ 
ਮੰਗ੍ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡੋਗ੍ਰਾ 
ਫ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਪਹੰੁਚੀ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਜ ਨ ਦ ੇਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਛਿੱ ਡ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ 
ਸਨ. ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ 
ਵਰਹਾ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਥੇ ਵੀ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਸਭ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ 
ਛਿੱ ਡਣਾ ਪਇਆ.'  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਬੜੀ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਤ੍ਰ 
ਹੰੁਦੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰਣ ਦੀ ਤ੍ਰਕੀਬ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ 
(Pakistan Times, 25 Jun). ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਵੀਰਵਾਰ 26 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਅਮਨ ਕਾਇਮ 
ਕਰਣ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਮਲੇ (Pakistan Times, 27 Jun). 27 ਜ ਨ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਵਬਊਨ 
ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ, ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਐਨ.ਡਬਲੁ,ਐਫ.ਪੀ. ਤ੍ੋਂ 75,000 
ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਪਹੰੁਚ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਦੀ ਵਟਰਵਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 26 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤ੍ਮਕ ਅਸਰ 
ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗ੍ਵਲਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਨੇ ਉਸ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀ ਵਵਵਲਅਮਸ, ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 'ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਨੇ' (The Tribune, 28 Jun). 
30 ਜ ਨ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਵਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਯ ਨਾਇਟੇਡ ਪਰੌਵਵਂਸੇਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪੰਡਤ੍ ਗ੍ੋਵਵੰਦ ਬਲਿੱ ਭ 
ਪੰਤ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ [ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ] ਦੀ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ 100,000 
ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ ਸੀ. 30 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਵਪੰਡ ਮੰਡਲੀ ਤ੍ੇ ਦੋ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੋਈ ਹਲਾਕ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 100 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦਰਗ੍ਾਹ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 
ਹੋਇਆ ਜਦ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਲੁਤ੍ਫ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ (The Tribune, 2 July). 



25 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਦ ਜੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਹੁਣ ਤ੍ਕ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਥ ਸੀ. ਜ ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਿੱ ਟਣ ਤ੍ੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਨ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਬਦਲਾਵ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ 21 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਬੰਬ 
ਸੁਿੱ ਟਣ ਅਤ੍ੇ 22 ਜ ਨ ਦੇ ਤ੍ੜਕੇ ਨ ੰ , ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ ੇ
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਵਹਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ (Carter, 2007b: 100). 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ 
ਵਜਨ ਅਫਸਰਾਂ ਉਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਜੋ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, 
ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਗ੍ੁਟ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗ੍ , ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਸਆਸੀ 
ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੁਦ, ਇਣ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਣ ਲਈ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਹਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਇਸਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀਅੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, 
ਵਹੰਦ  ਸੰਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਕੀਤ੍ੇ ਬੰਬ 
ਹਮਲੇਆਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੇ ਪਰਮਿੱ ਖ ਬਹੁਤ੍ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ਦਾਰ ਵਹੰਦ  ਸਿੱ ਜਣ ਸਨ. ਪਰ, 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਆਗ੍ ਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਜ ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ੍ਾ (Ibid: 98-101). 
ਪਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 'ਤ੍ਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਾਸ ਜਾਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਸੀ' (Ibid: 100). 

ਆਪਣੀ 30 ਜ ਨ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਜ ਨ ਦ ੇਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ 
ਤ੍ਕ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਥੋੜਾ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਹੁਣ ਵੀ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਵਗ੍ੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ੜਬੜੀ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਸੀ. ਵਫ਼ਰਕ  ਹਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ 
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ (Ibid: 110-11). 
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ਨੋਟ 

1. 1927 ਤ੍ੇ ਰਾਜ ਪਾਲ ਨ ੰ  ਹਲਕੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਗ੍ੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ; 1935 ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਮਸਵਜਦ ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਦੇ 
ਝਗ੍ੜੇ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ 1937 ਤ੍ੇ ਸ਼ਬੁਾਈ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਨ ੰ  ਦ ੇਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਔਢ ਇਮਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ 
ਕਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 
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1 ਜ ਲਾਈ-14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 
 

ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ  1 ਜ ਲਾਈ ਨ ੰ  ਆਪਸ ਤ੍ੇ ਵਮਲੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗ੍ੁਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਵਰਨਰ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ: ਦੋ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਾਵਹਦ 
ਹੁਸੈਨ, ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ ਅਤ੍ੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ. ਇਸ 
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ, ਇਿੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕਰ ਸਕੇ. ਇਿੱ ਕ 
ਸਟੀਅਵਰੰਗ੍ ਕਮੇਟੀ (ਸੰਚਾਲਨ ਸਵਮਵਤ੍) ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਈਦ ਯਾਕ ਬ 
ਸ਼ਾਹ, ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ , ਐਮ.ਆਰ.ਸਚਦੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਇਸ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਮੇਟੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ 
ਵਵਭਾਗ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਹਰ ਵਵਭਾਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੰ  ਚੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਵਵਭਾਗ੍ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਮਾਹਰ ਸਵਮਵਤ੍) ਵੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ (Mansergh and Moon, 1982: 
454-55). 

ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ੈਰ-
ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ. ਸਰ ਪੇਂਡਰਲ ਮ ਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਦਖਿੱ ਣ ਪਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ੋਰਟ, ਜੋ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ. ਸ਼ੋਰਟ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਬਰਟੇਨ ਤ੍ੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮ ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  
ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਰਖਣ ਲਈ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤ੍ਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜੈਦਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ 
ਵਾਲੇ ਦ ਜੇ ਸ ਵਬਆਂ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਜਾਣੇ ਸੀ. ਪਰ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤ੍ਬਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਮ ਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ 
ਆਗ੍  ਨੇ ਵਝੜਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਦਾ ਰਵਿੱਇਆ 
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ (Moon, 1998: 84-7). 
 

ਨਜ ਾਿ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਪਾਨਕਸਤਾ  ਦਾ  
ਗਵਰ ਰ-ਜੈ ਰਲ ਬਣ  ਬਾਰੇ ਐਲਾ  



 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦ ਜਾ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣ 
ਲਾਇਿੱਕ ਵਾਵਕਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੰ  
ਵਜਨਾਹ ਦੁਆਰਾ ਠੁਕਰਾਣ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸਮਵਝਆ ਜਾਵੇ. ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਨੰ.11 ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਵਵਵਰਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਆਮ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਕਹ ਕੇ ਝਟਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਵਸੰਧ ਨ ੰ  ਝਿੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰਿੱਖਣਗ੍ੇ, ਮਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਨਗ੍ੇ. ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਨੇ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੀ 
ਦੋਨੋ ਡੋਵਮਵਨਅਨਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ. ਉਣ ਫ਼ਾਇਦੇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ 
ਪਿੱਖਪਾਤ੍ ਦੇ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਵਜਨਾਹ ਅਟਿੱਲ ਰਹੇ. ਖੰੁਝੇ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਹਾਨ  ਪਤ੍ਾ 
ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਕੀਮਤ੍ ਅਦਾ ਕਰਣੀ ਪਏਗ੍ੀ?' ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, 'ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ੍ ਕਈ ਕਰੋੜ 
ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.' ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਨ ੰ  ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, 'ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ੍ 
ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ' (Ibid: 899-900). 
ਵਜਨਾਹ ਦੁਆਰਾ ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਣ 
ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤ੍ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਦਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਅਹ ਦਾ 
ਨਾ ਵਮਲੇ. ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਜਹਾ ਦਿੱ ਸੀ: 

 

ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ (ਵਜਨਾਹ) ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਦਾ ਅਹ ਦਾ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ੍, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਸੀਮਤ੍ ਹੋਣਵਗ੍ਆਂ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੁਰੁਸਤ੍ 
ਚਲਾ ਸਕਣਗ੍ੇ. ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਮ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗ੍ਾ ਜੋ ਉਹ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਕਰਣ ਨ ੰ  ਕਵਹਣਗ੍ੇ. ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਕਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੋਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਇਸ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਚਲਣਗ੍ੇ' (Ibid: 898-99). 

 

ਮਸ਼ਹ ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਹਮੀਦ ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਗ੍ਲਤ੍ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਅਗ੍ੁਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਵਖ਼ਆਲ, ਵਨਜ਼ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੁਵਣਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਖੁਿੱਲਹੇ-ਆਮ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਦੀ 
ਵਹਿੱਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਆਮ ਵਖ਼ਆਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਵਸ਼ਕਵਤ੍ਸ਼ਾਲੀ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤ੍ੇ 
ਪਰਾਵਧਾਨ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ. ਪਰ, ਹਕੀਕਤ੍ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 1 ਅਗ੍ਸਟ 



1947 ਨ ੰ  ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਮਵਲਟਰੀ ਦੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਉਂਟਬੈਰਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕਾਇਆਂ, 
ਅਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰ, ਸਾਜ਼ੋਸਾਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ 
ਫ਼ਾਰਮ ਲੇ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ (70:30) 
ਵਹਿੱਸਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ (Mansergh and Moon, 1983: 446-7). 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰ ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲੀਫ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪਰਧਾਨ), 8 ਜ ਲਾਈ 
ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਪਹੰੁਚੇ. ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ. 10 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਉਹ ਵਦਿੱ ਲੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤ੍ੋਂ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱਖ 
ਆਗ੍ , ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ (ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ) ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱਖ 
ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ: 

 

ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ ਮੁਮਵਕਨ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਹ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ. ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 
ਸੀ ਤੇ੍ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ 
ਕਰਦੇ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਝੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਥੇ ਦੀ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਜਮੀਨ ਅਤੇ੍ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, 
ਵਸਿੱ ਖ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਛਿੱਮ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ 
(Ibid: 103). 
 

ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਵਦਲਚਸਪ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬਦਗ੍ੁਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ 
ਘਿੱ ਟ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਾ ਦੇਣ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ 
ਇਿੱ ਕ ਪੁਖਤ੍ਾ ਇਕਿੱਤ੍ਰੀਕਰਣ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਚਾਲਾਂ ਨ ੰ  
ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਣ (Ibid.). 16 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਬਾਉਂਡਰੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ (ਫ਼ੈਸਲੇ) ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 
ਵਕਹਾ. 'ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ' 
(Ibid: 191). ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਖੀਰੀ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਇਿੱਕ ਵਵਧੇਕ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 
ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ, ਬਤ੍ੌਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੇ ਦੋ ਡੋਵਮਵਨਅਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ. 
 

ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਡਪੇਂਡੇਂਸ ਐਕਟ, 18 ਜੁਲਾਈ 1947 
 



ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਇੰਵਡਪੇਂਡੇਂਸ ਵਬਿੱ ਲ (ਵਵਧੇਕ) ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤ੍ੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਖ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਲਖੇ ਵਬਆਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ. ਵਬਿੱ ਲ ਦੇ ਕਈ ਮਸੌਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਹੋਈ. ਵਵੰਸਟਨ ਚਰਵਚਲ, ਤ੍ਦ ਵਵਰੋਧੀ ਆਗ੍ , ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ 
ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤ੍ਦ ਮਿੱਨਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਦੋ 
ਡੋਵਮਵਨਅਨਾਂ, ਨਾ ਵਕ ਦੋ ਆਜਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਸਰਜਣ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਿੱ ਲ (ਵਵਧੇਕ) 
ਦਾ ਵਖ਼ਤ੍ਾਬ ਹੋਵੇਗ੍ਾ 'ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਵਮਵਨਅਨ ਵਬਿੱਲ, 1947' ਜਾਂ 'ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਸੇਲਫ-ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਵਬਿੱ ਲ' 
(Mansergh and Moon, 1982:812-3). ਪਰ, ਸ਼ਾਸਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਇੰਵਡਪੇਂਡੇਂਸ 
ਐਕਟ, 1947 ਦਾ ਵਖ਼ਤ੍ਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸੀ ਨਾਂਅ ਨ ੰ  18 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਗ੍ਰਵਹਣ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਬਿੱ ਲ ਨੇ 
ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ਾ: 'ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਪੰਦਰਹਵੇਂ ਵਦਨ, ਉਨੀ ਸੌ ਸੰਤ੍ਾਲੀ ਤ੍ੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਡੋਵਮਵਨਅਨਾਂ ਨ ੰ  
ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹੋਵੇਗ੍ਾ (Mansergh and Moon, 
1983: 234). ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ: 

 

4. (1) ਵਨਯੁਕਤ੍ ਕੀਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਵਦਨ ਤ੍ੋਂ- 
(a) ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾ, ਗ੍ਵਰਬਮੇਂਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1935 ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, 
ਇਸ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ; ਅਤੇ੍ 
(b) ਦੋ ਸ ਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ੍ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 
 

 (2) ਕਵਥਤ੍ ਨਵੇਂ ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ, ਵਨਯੁਕਤ੍ ਵਦਨ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ੍, 
ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਵਜਸ ਨ ੰ , ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਨੇ ਵਨਯੁਕਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, 
ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਅਵਾਰਡ (ਫ਼ੈਸਲੇ) ਨਾਲ ਪਿੱਕਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਪਰ ਜਦ ਤ੍ਿੱਕ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ- 

(a) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸੀਡਊਲ ਤੇ੍ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ੍ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ ਬੇ ਤੇ੍ ਹੋਵੇਗ੍ੀ; ਅਤੇ੍  
(b) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਵਰਤ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਤੇ੍, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ ਬੇ ਤੇ੍, ਬਾਕੀ ਰਵਹੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  

ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਸ ਬੇ ਤੇ੍ ਹੋਵੇਗ੍ੀ  

(3) ਇਸ ਭਾਗ੍ ਤੇ੍, "ਅਵਾਰਡ" ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱਕ ਬਾਉਨਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਹੈ, ਉਸ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪਰਮੁਿੱ ਖ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ੍ ਹੋਣਗ੍ੇ (Ibid:236). 
 

ਵਜਣ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਸੀਡਊਲ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਸਾਮਇਿੱਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, 
ਉਹ 3 ਜ ਨ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ 
ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹੇ , ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  



ਛਿੱਡ ਕੇ, ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਪਰ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਹਕੀਕਤ੍ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਬਾਉਂਡਰੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਇਕਿੱਲਾ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ (ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ) 
 

ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਅਸ਼ੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ੌਜ਼ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਮਿੱ ਣਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਨੰੁਨੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਚਲ ਰਵਹਆਂ ਸੀ, 
ਪਰ ਵਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ੌਜ਼ ਮੌਜ ਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ, ਹੁਣ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ 
ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ, ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਜਲਦ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਪਵੇਗ੍ੀ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਬੰਗ੍ਾਲ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਦਸਤ੍ੇ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਸੀ. 17 ਜ ਲਾਈ ਨ ੰ , ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਉਂਵਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੇਜਰ ਜੈਨਰਲ ਰੀਸ, ਕਮਾਂਡਰ 4 ਵਡਵੀਜਨ, ਨ ੰ  ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਦਾ ਵਜਿੱ ਮਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ 7 ਜਾਂ 8 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ ਸੀ. 15 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਸਵਲ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਨੰੁਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤ੍ਬਦੀਲੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ  (Ibid: 206-7). 

ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਜਣ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਗ੍ਆ ਉਹ ਸਨ: 
ਵਸਆਲਕੋਟ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ, ਲਾਹੌਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, 
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ. ਰੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਿੱ ਲ ਪੰਜ ਇੰਫੈਂਟਰੀ ਵਬਰਗ੍ੇਡਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਰਮਰਡ 
ਵਬਰਗ੍ੇਡ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ (Ibid: 
272). ਬਾਅਦ ਤ੍,ੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਕੇ, ਲੁਵਧਆਨਾ ਨ ੰ  ਵੀ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਜੈਨਰਲ ਰੀਸ ਨ ੰ  ਵਬਰਗ੍ੇਡੀਅਰ ਵਦਗੰ੍ਬਰ ਵਸੰਘ (ਇੰਡੀਆ) ਅਤ੍ੇ 
ਕਰਨਲ ਅਯ ਬ ਖ਼ਾਨ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ) ਤ੍ੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ  (Ibid: 326-7). ਅਤ੍,ੇ ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 12 
ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮਿੱਧ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਉਪਰ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਨੇ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਰਿੱਖਣੀ ਸੀ. ਵਜਸ ਵਦਨ ਤ੍ੋਂ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  
ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤ੍ੀ 7 ਜਾਂ 8 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਅਗ੍ੇ ਕਰ ਕੇ 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ. ਦ ਜੀ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਦੀ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਅਮਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਰਵਹਣਾ ਸੀ (Ibid: 404). 

ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤ੍ਰਫ਼ਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤ੍ੇ ਵੇਲਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ ਖੇਤ੍ਰਫ਼ਲ ਤ੍ੋਂ ਵੀ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 26 ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ 17,000 ਵਪੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਵਜਸ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਖੇਤ੍ਰਫ਼ਲ, 
37,500 ਵਰਗ੍ ਮੀਲ (97,125 ਵਰਗ੍.ਵਕ.ਮੀ) ਸੀ. 8 ਅਗ੍ਸਟ ਨ ੰ  ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  
ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਕੋਲ ਵਸਰਫ਼ 5 ਵਬਰਗ੍ੇਡ ਸਮ ਹ ਸਨ ਵਜਸ ਦੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਕੋਲ ਔਸਤ੍ਨ 1,500 
ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਇਫ਼ਲਾਂ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ 7,500 ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਨ. ਹੋਰ 1,500 ਨ ੰ  



ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੋਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਵਧ ਤ੍ੋਂ ਵਧ 9,000 ਫ਼ੌਜ਼ੀ, 12 
ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12 ਵਮਵਲਅਨ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਬ  ਕਰਣ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਜੈਨਰਲ ਰੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਵਮਣਤ੍ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋਵੇ 
ਤ੍ੇ ਜੰਗ੍ੀ ਚਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਜਾਸ ਸੀ ਇਸਕਵੇਡਰਨ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਕੁਿੱ ਝ ਹਵਾਈ-ਜਹਾਜ਼ ਵਮਲ ਸਕਣ 
ਤ੍ਾਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (Carter 2007b:219).  

ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ 9 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਹੋਈ ਉਣੰਤ੍ਰਵੀਂ ਸਟਾਫ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ, ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਜਾਸ ਸੀ ਇਸਕਵੇਡਰਨ ਦੀ ਵਮਣਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਸੀ-ਇਨ-ਸੀ, ਫ਼ੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ 
ਔਵਚਨਲੇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਜ਼ਿੱ ਮਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਵਕਉਂਵਕ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ. ਦੀ ਇਕਾਇਆਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ 
ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਿੱ ਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Mansergh 
and Moon, 1983:611-2). ਆਪਣੀ 12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਬਆਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, 
'ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਹੁਣ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿੱ ਮਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਪਵਹਲਾ 
ਹੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ' (Carter 2007b:226). ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ 
ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਕਿੱ ਮ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਹਸਾਬ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ 12 ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੀ 
ਆਬਾਦੀ ਦਰਅਸਲ 14.5 ਵਮਵਲਅਨ ਸੀ ਜੋ 17,932 ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ 
ਜੈਨਰਲ ਰੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਰਫ਼ 9,000 ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਨ (Ibid:230-1). 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਜੈਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ, ਸਰ ਆਰਥਰ ਸਵਮਥ ਨੇ ਸਰ ਜੌਰਜ ਅੇਬੈਲ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਪਰਾਇਵੇਟ ਸੇਕਰੇਟਰੀ (ਵਨਿੱਜ਼ੀ ਸਵਚਵ), 
ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੋਵਂਂੇ, ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਤੰ੍ਨ ਵਤੰ੍ਨ ਬਟਾਵਲਅਨਾਂ ਦੇਣਗ੍ ੇ
(Mansergh and Moon, 2007b:721). ਔਵਚਨਲੇਕ ਨੇ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ ਵਕ 'ਦੋ ਹੋਰ ਵਬਰਗ੍ੇਡਾਂ 
(ਇਿੱ ਕ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ) ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਮਲੇ-ਜੁਲੇ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸਕਵੇਡਰਨ 
ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ, ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਿੱ ਨੀ ਵੀ ਵਿੱ ਡੀ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਵਵਹਸ਼ੀ ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਜੋ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲ ਵਰਹਾ ਹੈ,  ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ' (Ibid: 736). 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜੈਨਰਲ ਰੀਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-ਪਿੱਖਪਾਤ੍ੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ 
ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਵਿੱ ਚ ਆਈ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਵਫ਼ਰਕਾਪਰਸਤ੍ ਸੀ. ਵਕਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਦਾਅਵੇ 
ਨਾਲੇ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਬਲ ਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ, ਜੋ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖ਼ੁਪ ਰਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ ਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ (Ibid.). ਰੌਬੀਨ ਜੇਫ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਵਸ਼ੇ ਉਪਰ 
ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੇਖ਼ੁਪ ਰਾ ਦੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਵਬਆਨ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਵਕ, ਜੌਇੰਟ ਡੀਫੇਂਸ ਕਾਉਂਵਸਲ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ, 31 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਮਿੱ ਧ ਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਨ ੰ  ਬਰਖ਼ਾਸਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਅਤ੍ੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨੇ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇਕਾਇਆਂ ਬਣਾਇਆ ਂਜੋ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, 



ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਵਦਆਂ ਸੀ.     
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿੀਸ਼  ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
 

ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਉਂਵਸਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸਨ, 
ਕੋਈ ਵੀ ਇਿੱਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਾਜ਼ਕ ਅਤ੍ੇ ਅਵਹਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ. ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ੁਟ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਸਬ ਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਖਦੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਦੋਵਂਂੇ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ ਵਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨ ੰ  ਉਹ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. 

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ੍ਜ਼ਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ਼ ਇਿੱ ਕ ਵਦਲਚਸਪ ਸਰੋਤ੍ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ. ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਦ ਪੰਜਾਬ (1993 ਤ੍ੇ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍) ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਲੀਅਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਿੱਤ੍ਰ, 
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਹਲਦਾਰਾਂ, ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਬਆਨ, ਵਲਖੇ ਗ੍ਏ ਮੰਗ੍ 
ਪਿੱਤ੍ਰ, ਝਗ੍ੜਦੇ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਬਆਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 
ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾ ਦੇ ਵਬਆਨ ਅਤ੍ੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. 

ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਸ਼ਰੀਹੀ ਅਵਧਐਨ ਵਜਸ ਦਾ ਵਸਰਲੇਖ ਦੀ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਫ ਦ 
ਪੰਜਾਬ: ਆਰਗ੍ ਮੇਨਟਸ ਪੁਟ ਫੋਰਥ ਵਬਫ਼ੋਰ ਦ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਪਾਰਟੀਸ 
ਇਨਵੋਲਵਡ, ਜੋ ਉਪਰ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ੇ ਚਾਰ ਵਾਲੀਅ ਮ ਉਪਰ ਅਧਾਵਰਤ੍ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਤ੍ਸਰ ਤ੍ਸਰੀਹ 
ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ. 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਅਸ਼ੀਂ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸਾਇਰਲ 
ਰੈਡਕਲੀਫ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ: ਦੋ, ਜਸਵਟਸ ਦੀਨ ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਤ੍ੇ ਜਸਵਟਸ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਮੁਨੀਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਦੋ, ਜਸਵਟਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰ ਜਸਵਟਸ ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ, 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ. ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਦਿੱਸ ਵਦਨ ਲਈ, 21 ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1947 ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਬੈਵਠਆ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਹਵਾਈ ਰਸਤ੍ੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ. 
 

ਦੂਜੀ ਵਜਹਾਂ (ਅਦਰ ਫ਼ੈਕਟਦਸ)  ੰੂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਵਾਦ 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਵਧਆਨ ਇਹ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ੀ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' 
ਨੇ, ਬਵਹਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਭ ਗ੍ੌਵਲਕ, 
ਸਮਾਜਕ ਅਤ੍ੇ ਆਰਵਥਕ ਪਹਲੁਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਗ੍ੁਟ ਨੇ 



ਕੋਈ ਝਗ੍ੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਜਾਵੇ ਜਾਂ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ . ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੋਨੋ ਗ੍ੁਟ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ 
ਅਤ੍ੇ ਜਲ਼ੰਧਰ ਵਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ (Ahmed, 
1993: 123). 
 

ਕਾਂਗਰੇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
 

ਐਮ.ਸੀ.(ਮੋਤ੍ੀਲਾਲ ਵਚਮਨਲਾਲ) ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਬਆਨ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ 
ਹੋਏ ਵਕਹਾ, ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਵਜਣ ਹਵਾਲੇਆਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਕਰੇਗ੍ੀ, ਉਹ ਦੋ ਹਦਾਇਤ੍ੀ ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ਾਂ ਨੇ: ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਅਤ੍ੇ 
'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਨਾ'. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 'ਕਰੀਬੀ ਇਲਾਕ'ੇ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱ ਡੀ 
ਇਕਾਈ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਮਵਝਆ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 'ਦ ਜੀ 
ਵਜਹਾਂ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਇਿੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਦ ਜੇ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਅਲਗ੍ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ, ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਕੌਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱ ਸ ਸਕੇ ਵਕ 'ਦੁਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਸਹਾਇਕ ਵਕਰਦਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 'ਵਸਰਫ਼ ਸ਼ਥਾਨਕ ਫ਼ਰਕ ਲਈ' ਵਰਗ੍ੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਸ 
ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ  (Ibid: 124). ਉਹ ਹੋਰ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ: 
 

ਇਹ ਵਜਹਾ ਸਾਫ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਲ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਕਰੀਬੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  
ਪਿੱਕੇ ਕਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ੍, ਇਹ ਕਿੱ ਮ ਇਸ ਵਜਨਦਾਰ ਅਤੇ੍ ਅਵਹਮ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾਂਦਾ; ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ੍ ਸੈੈੰਸਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਕੋਈ ਵੀ 
ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ੍, ਕਰੀਬੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਰੇਖਾ ਵਖਿੱਚ ਕੇ ਅਲਗ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ (Ibid.). 

 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 1941 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟਾ (ਅੰਕੜੇ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
1911 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਹੀ, ਜਦ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਇਿੱ ਤ੍ਖ਼ਾਬੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, 
ਹਰ ਵਫ਼ਰਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨ ੰ  ਵਧਾ-ਚੜਹਾ ਕੇ ਦਿੱ ਸਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਹੋਰ 
ਵਜਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ; ਅਵਜਹੇ 1941 ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਵਬਲਕੁਲ ਤ੍ਮਾਸ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 'ਦੁਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਵਜੋ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ 
ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਰੇਵਗ੍ਸਤ੍ਾਨੀ ਇਲਾਕੇ, ਲਾਵਅਲਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੀ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਵਨਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਕਵਸਤ੍, 
ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਉਨਹ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤ੍ੇ, ਜਮੀਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਟ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਮੁਹ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਣ ਕਲੋਨੀਆ ਤ੍ੇ ਜਮੀਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ 



ਜਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲੋਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਣਜ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਰ ਲਾਇਲਪੁਰ-
ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਅਤ੍ੇ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ 
ਚਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਐਨ.ਡਬਲ.ਐਫ.ਪੀ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ (Ibid.). 
 

ਲਾਿੌਰ 
 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਹਦ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਬੜੇ 
ਢ ੰ ਘੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇਜ ਅਤ੍ੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 
ਆਰਵਥਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੈਰ-ਮਾਮ ਲੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਦਖਾਈ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ 1941 ਦੀ 
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਵਜਸ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਗ੍ਲਤ੍ ਸਮਝਦੀ ਸੀ) 60.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ 
39.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਸਰਫ਼ 581,235 ਰੁਪਏ, ਬਤ੍ੌਰ ਜਮੀਨੀ 
ਲਗ੍ਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 1,263,830 ਰੁਪਏ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਸਰਫ਼ 511,867 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 1,150,450 ਏਕੜ ਦੇ 
(Ibid:127). ਅਤ੍,ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਪਹਲ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਲਾਹੌਰ 
ਸ਼ਵਹਰ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਟਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 
 

ਤੁ੍ਹਾਨ  ਯਾਦ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਬਨਾਮ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਨਸਬਤ੍ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ; 61 ਬਨਾਮ 39 ਨਹੀਂ, ਬਲਵਕ 64 ਅਤੇ੍ 
36. ਪਰ…ਤੁ੍ਹਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ੇਗ੍ਾ ਵਕ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਵਹਿੱਸਾ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤੇ੍ ਹੈ…ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਦਾ 
ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਨਾਲ ਹੈ. ਇਥੇ ਵੀ ਤੁ੍ਹਾਨ  
ਪਤ੍ਾ ਚਲੇਗ੍ਾ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ੍ ਇਹ ਨੇ ਵਕ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ੍ ਅਤੇ੍ 
ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਗ੍ੈਰਾ, ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਤੇ੍ ਨੇ (Ibid.). 

 
'ਹੋਰ ਇਿੱ ਕ ਚੀਜ ਵਜਸ ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣਾ ਪਏਗ੍ਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਆਵਾ-ਜਾਵੀ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ', 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ. 'ਕੋਈ ਤ੍ਕਸੀਮ ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਅਤ੍ੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾ-
ਜਾਵੀ ਨ ੰ  ਕਟ ਕੇ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ ਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇਲਵੇ 
ਲਾਈਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤ੍ੇ ਮੁਰਿੱ ਮਤ੍ ਦੀ ਸਹੁਲਤ੍ਾਂ ਦੀ ਜਰਰੁਤ੍ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮੁਘਲਪੁਰਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ (ਲਾਹੌਰ 
ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵਥਤ੍) ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਵਹਿੱ ਸੇਆ ਲਈ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਸ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਰੇਲਵੇ 
ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਸਕਣ' (Ibid.). ਜਮੀਨ ਅਤ੍ੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਦੇ 
ਚਲਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 
 

ਨਸੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਿੱਕ ਅਤੇ   ਕਾਣਾ ਸਾਨਿਬ    



 
ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਪਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਨੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦਾ, 
ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮੁਿੱ ਲ ਵਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ.  
ਉਹ ਇਿੱਕ ਲੜਾਕ  ਕੌਮ ਸਨ ਜੋ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ ਬੇ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ੀ ਕੌਮ ਸਨ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ 
ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸ ਬੇ ਦੀ 
ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਵਮਸਾਲ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ 
'ਨੋਸ਼ਨਲ ਵਪਰੰ ਵਸਪਲ' (ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ) ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਥਾਪਕ ਦਾ ਜਨਮ 
ਸਥਾਨ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਹ ਮੰਜ਼ ਰਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ 
ਤ੍ੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤ੍ਾਵਕ ਵਸਿੱਖ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਦੋ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸ ਵਬਆਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖਰੇ ਅਤ੍ੇ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਣ (Ibid:127-8). 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਜ਼ਲਹਾ 
 

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਜਸਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਸੀ (ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਹਸੀਲ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ ਉਪ-ਇਕਾਈ ਹੈ), ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ, ਬਟਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਪਠਾਨਕੋਟ. ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ 
ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 1921 ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ 1931 ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਦੀ 15,534 ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਜਦ ਵਕ 1941 ਤ੍ੇ ਇਹ ਮਜਾਵਰਟੀ 26,435 ਦਰਜ ਕੀਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈ ਹੈ. ਅਤ੍,ੇ 1941 ਦ ੇਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਪ ਰੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ 589,923 ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਜਦ ਵਕ 563,588 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ: 50.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ 49.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ. ਅਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਬਹੁਤ੍ ਮਾਮ ਲੀ ਸੀ. ਚਾਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਚਨਾ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ: ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, 
50.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ;  ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ, 51.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ; ਬਟਾਲਾ, 53.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ; 
ਪਠਾਨਕੋਟ, 65.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ. ਐਦਾਂ ਵੀ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 

ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 
ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦ,ੇ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ਲਾਇਿੱਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਜਾਣ ਅਤ੍ੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭੁਗ੍ਤ੍ਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲ ਅਤ੍ੇ 
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ੜਾ ਘਾਟੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨੰਂੰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ. 
ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਹੋਰ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੋਨੋ ਵਮਲ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਬਣਾਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
(Ibid:129). 



 
ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਿੱਦ 

 

ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਜੇਹਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ 
ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਯਾਦ-ਪਿੱਤ੍ਰ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਉਪਰ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ: 

 

1) ਪ ਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜਨ 
2) ਪ ਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜਨ 
3) ਪ ਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜਨ 
4) ਵਜ਼ਲਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ 
5) ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ 
6) ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਦ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਨਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ 

ਹੋਣਗ੍ੇ. 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਨੇ ਬਵਹਸ ਕੀਤ੍ੀ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 3,757,401 ਵਸਿੱਖਾਂ 
ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚੋਂ 34 ਲਿੱ ਖ (3.4 ਵਮਵਲਅਨ) ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱ ਕਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਗ੍ਾ (Ibid:130). 
 

ਨਸੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
 

ਵਸਿੱ ਖ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ 
ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 'ਦੁਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱ ਵਨਆ ਸੀ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬੀ ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ, ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਲੀਗ੍ ਨੇ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇਆ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਰਾਵੀ 
ਦਵਰਆ ਉਪਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬੈਰੈਜ ਸਵਥਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਥੋਂ ਅਪਿੱਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਕਨਾਲ ਦਾ ਸਰੋਤ੍ ਸੀ 
(Ibid:132). 

ਸ.ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖ, ਵਕਸਾਨ-ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਵਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਇਕਵਤ੍ਸਾਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਜੜਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਦ ਜੀ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਭੇਜਨਾ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 1931 
ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 14,929,896 ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੋਈ 4,695,957 
ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਮੰਗ੍ਤ੍ੇਆਂ, ਜੁਲਾਹੇ, ਚਰਵਾਹੇ, ਮੋਚੀਆਂ, ਕੁਮਹਾਰਾਂ, ਮੁਸਿੱ ਵਲਆਂ (ਦਵਲਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ), 
ਤ੍ਰਖਾਣਾਂ, ਤ੍ੇਲ ਮਾਵਲਸ਼ ਕਰਣਵਾਲੇ, ਢਾਡੀਆਂ, ਨਾਈਆਂ, ਲੌਹਾਰਾਂ, ਧੋਬੀਆਂ, ਕਸਾਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਮਰਾਵਸਆਂ ਦੀ 
ਸੀ-ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਟਲਮੇਂਟ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. 



ਇਹ 'ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ' ਅਤ੍ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 
(Ibid:132). 
 

ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਨਸੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦੀ ੀ-ਤਨਿਜ਼ੀਬੀ ਦਾਅਵੇ 
 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਕਰਦਾਰ ਦੇ ਵਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ੍  ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਵਧਆਣ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ.ਹਰਨਾਮ 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨੇ. ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ: 'ਮੈਂ ਵਨਰਮਤ੍ਾ ਨਾਲ 
ਕਵਹਣਾ ਹਾਂ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱ ਧ ਵਡਵੀਜਨਾਂ, ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਰਹਾ ਹੈ. 
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤ੍ਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਘਿੱਟ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ; ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਨਜ਼ਰੀਅੇ ਤ੍ੋਂ ਵੇਖੀਅੇ ਵਕ ਇਿੱਕ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਖੇਤ੍ਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ ਹੈ' (Ibid:133).  

ਹੁਣ, ਇੰਡੀਆ ਅਗ੍ਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ ਸੀ, 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਚਨਾਬ ਅਤ੍ੇ ਵਬਆਸ ਦਵਰਆਵਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਸਖਾਂ ਦੀ 
ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ ਸੀ (ਇਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਸੀ, ਵਸਿੱ ਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ). ਅਤ੍ੇ, ਜਦ ਵਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਕਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ ਦੀ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਵੰਚਤ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ, ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸੀ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਬੈਲਫੋਰ ਡੇਕਲਹਰੇਸਨ ਨੇ ਪੈਲੇਸਟਾਇਨ ਨ ੰ  ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜਦ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 1917 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸਨ (Ibid.). ਸ.ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 

 

ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਵਕ ਤੁ੍ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖ਼ਾਸ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਅਤੇ੍ ਸਭ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਲਈ 
ਇੰਤ੍ਹਾ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਹੈ. ਪਰ ਵਪਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੇ੍ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਾਉਂਦੇ ਸੁਵਣਆ ਹੈ "ਯਾ 
ਰਬ! ਮਿੱ ਕਾ ਮਦੀਨਾ ਲੈ ਚਲ ਮੁਝੇ". ਉਹ ਪਿੱਛਮ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ. ਉੁਹ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਜ਼ੀਬ 
ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਿੱਕ ਪਰਦੇਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਅਰਵਬਆ 
ਤੇ੍ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਹੰਦ  ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਾ ਵਰਹਾ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕਵਹੰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਤ੍ੀਰਥ ਲਈ ਹਰਦਵਾਰ ਅਤੇ੍ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਮਿੱ ਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਵੇਖਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਸ਼ੇਖ਼ ਪੁਰਾ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਸ਼ਵਹਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਾ ਕਰਤ੍ਾਰਪੁਰ ਸ਼ਵਹਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਿੱ ਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਹਰਦਵਾਰ ਹੋਰ 
ਬਨਾਰਸ ਵੀ (Ibid.). 
 

ਸ.ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤ੍ਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ, 
ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਤ੍ਜੁਰਬੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਵਕ ਗ੍ੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨ ੰ  ਸਤ੍ਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕੁਮ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਕਈ  ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜਹਾਂਗ੍ੀਰ ਦੀ ਵਲਖੀ ਤ੍ੁਜ਼ਕੁ-ਏ-



ਜਹਾਂਗ੍ੀਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮ ਲ ਤ੍ੇ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਤੰ੍ਗ੍ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਲਸੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ (Ibid.). ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸ.ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ 
ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਨਾ ਰਵਹਣ ਦੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼, ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਬਆਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਸੀ. ਇਣ ਤ੍ਿੱ ਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖ ਯਾਦ-ਪਿੱਤ੍ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਫਸੀਲੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਉਪਰ, 
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ 33 ਵਵਿੱ ਚੋਂ 32 ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ 33ਵਾਂ ਸਦਿੱ ਸ ਵੀ 
ਇਸ ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਜ਼ਬਾ  ਦਾ ਸਵਾਲ 
 

ਵਸਿੱ ਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਪ ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ. ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤ੍ਕ, 
ਵਹਿੱ ਸਾਰ, ਡੇਰਾ ਗ੍ਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ, ਇਸਾਖ਼ੇਲ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ. ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਮੁਲਤ੍ਾਨੀ (ਵਜਸ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬੋਲਦੇ ਸੀ. 
ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਕਾਂਗ੍ੜਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀ, ਸ ਬੇ ਦੇ ਮਿੱ ਧ-ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ 
ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜਨਾਂ, ਅਤ੍ੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ.  
ਝੰਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਪਛਿੱ ਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਵਜਿੱ ਤ੍ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੇ ਇਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੀ ਸਹ ਲਤ੍ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, 
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਅਤ੍ੇ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਵਰਆ ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ 
ਤ੍ਕ, ਝੰਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੈ: 
 

ਮੁਸਵਲਮ 10,761,560 
ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 11,184,886 

 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਵਰਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤ੍ਕ, ਝੰਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਆਬਾਦੀ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੈ: 
 

ਮੁਸਵਲਮ 9,191,618 
ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 11,885,834 (Ibid: 134-5). 

 

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਿਫ਼ਾਜ਼ਤ 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਧਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਉਰਦ  ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ 
ਵਕ ਵਹੰਦ  ਵਹੰਦੀ; ਵਸਰਫ਼ ਵਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸੀ: 



 

ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍, ਵਹੰਦ  ਪਰਬਲ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਅਤੇ੍ ਵਫਰ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ. 

ਅਤੇ੍, ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਹਾਂ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਤੁ੍ਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, 
ਤੁ੍ਸੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਨ ੰ  ਬਰਬਾਦ 
ਕਰਣ ਤੇ੍ ਲਗ੍ੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਮਾਰਚ 1947 ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਵਪਛਲੇ ਦੋ 
ਦਹਾਕੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਲਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਾਸ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਣ ਦਾ 
ਹਿੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. 

 

ਲਾਿੌਰ ਅਤੇ   ਕਾਣਾ ਸਾਨਿਬ 
 

ਸ.ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਲਾਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ 
ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ 
ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਬਲਵਕ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਵੀ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ. 
'ਚੌਥੇ ਗ੍ੁਰ  ਰਾਮਦਾਸ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ੁਰੁਆਂ ਦੇ ਪੁਰਵਜ ਸਨ, ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋਏ' (Ibid: 136). ਪੰਜਵੇਂ ਗ੍ੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਸਵਥਤ੍ ਸੀ, 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ 'ਗ੍ੁਰ  ਦੇ ਪਾਲਣਾ' ਲਈ ਮਸ਼ਹ ਰ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਸ਼ੇਖ ਪ ਰਾ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਸਿੱ ਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਤ੍ੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਥੇ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਧਾਰਵਮਕ ਸਥਾਨ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਹਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ 
ਇਤ੍ਹਾਦ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ 
(Ibid.). 

ਆਪਣੀ ਵਹਸਾਬ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਲਈ, ਜ਼ੈਲ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤ੍ਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਲੇਂਦੇ ਹੋਏ, 
ਸ.ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਲਗ੍ੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕ,ੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ, 
ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਨਵਹਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖੁਫੁਰਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ 
ਨਾਲ ਲਗ੍ਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੁਨੀਆਂ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੋਂ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ (Ibid: 
137). ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸਿੱ ਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਖਾਨੇਵਾਲ 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਲਸੀ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਵਣਜ, ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਆਲਕੋਟ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਹ ਵਸਖਾਂ ਦੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ 
(Ibid.). ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 'ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦਵਰਆ ਚਨਾਬ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਧਾਉਣੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ' (Ibid.). 
 

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਿੱਦ ਉਪਰ ਨਸੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
 



ਵਸਿੱ ਖ ਮੰਗ੍ ਪਿੱਤ੍ਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਨ ੰ  
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜਬ ਤ੍ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਮੰਗ੍ 
ਕੀਤ੍ੀ. 

1)  ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜਨ 
2)  ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜਨ 
3)  ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜਨ 
4)  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ 
5)  ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਾਨੇਵਾਲ, ਵਵਹਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਲਸੀ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ 

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 3,757,401 ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚੋਂ 
34 ਲਿੱ ਖ (3.4 ਵਮਵਲਅਨ) ਵਸਿੱਖ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ (Ibid: 137-8). 
 

ਿੁਸਨਲਿ ਲੀਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
 

ਸਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ-ਵਸਿੱ ਖ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ 
ਅਸ ਲ, ਅਤ੍ੇ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਨ ਕਰਣ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨ ੰ  ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤ੍, ਵਨਵਹਤ੍ ਸੁਆਰਥ, ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍, 
ਕਾਰਖਾਨੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪ ੰ ਜੀ ਵਗ੍ੈਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੰੁਦੀ ਤ੍ੇ, ਇਹ 
ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਹੋਰ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੰ  
ਮਾਪਣਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਿੱ ਨਾ ਮੁਸਵਲਮ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, 
ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਆਪਣੇ ਧਾਰਵਮਕ ਸਥਾਨਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਵਕਿੱ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਬੁਵਨਆਦ ਦੇ ਉਪਰ 
ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ (Ibid: 138). 

ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਬਆਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਮਾਲ ਮਾਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਜਹਾਂ 
ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਅਸ ਲ਼ ਨ ੰ  ਘ ਮਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਜਗ੍ਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. 
 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਿ ਲਈ ਨਸੱਖਾਂ ਦੀ ਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ 
 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਵਤ੍ੀਰੇ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਸ 
ਵਾਸਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਵਜਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਕ ਮੁਘਲਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 



ਵਕਤ੍, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਤ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਜ਼ਲੁਮ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਥਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ 
ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਦ ਜਾ, ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ (Ibid: 140). 

ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ੁਹਮਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਲਤ੍ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਕਈ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਵਸ਼ੇਸਿੱਗ੍ਾਂ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਘਲ ਦਰਅਸਲ, ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰੁਆਂ ਦੇ ਦਾਤ੍ਾ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ 
ਹਾਵਕਮਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ੀਰਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਹਬ ਦੀ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕਈ ਵਸਿੱਖ 
ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਅਤ੍ੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ 
ਧਰਮਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ (Ibid.). ਗ੍ੁਰ  ਅਰਜਨ ਨ ੰ  ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗ੍ੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ 
ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗ੍ੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖ਼ੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਬਘਾਵਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਜਦ ਵਸਿੱਖ ਗ੍ੁਰ ਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਘਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ, ਇਹ ਵਹੰਦ  ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਖ਼ਤ੍ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਾਵਕਮਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, 
ਗ੍ੁਰੁ ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੁਘਲਾਂ ਦ ੇ
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਘਾਵਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਇਆ (Ibid: 140-41). 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹਾਲ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਵਸਵਲ 
ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਚਲੀ, ਵਿੱਡੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਇਿੱਕ ਸਲੀਕਾ ਪਸੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ 
ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਹੀ ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ. ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਗ੍ੈਰ ਵਮਆਨ ਦੀ ਵਕਰਪਾਨ ਲੈ 
ਕੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ, 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਿੱਤ੍ ਸ਼ਰੀ ਅਕਾਲ'. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ  
ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਦਨ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਉਤ੍ੇਜਕ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਹ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ਸਾਦ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਫ਼ੈਲ ਗ੍ਏ (Ibid: 
142). 

ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਮੁਸਵਲਮ-ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਵਬਆਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਮੈਗ੍ਜ਼ੀਨ, ਸੰਤ੍ ਵਸਪਾਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946 ਨੰੁ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਸ ਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਜਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ, 
ਪਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਜਬ ਤ੍ ਨੇ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ 
ਅਲਗ੍ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਮਜਬ ਤ੍ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਡਰ ਹੈ. ਮੈਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 



ਵਬਹਤ੍ਰ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਂ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ੍ ਕ ਟਨੀਤ੍ੀ ਨਾਲ ਸਾਨ  
ਵਨਗ੍ਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੀਤ੍ੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਨੇ ਦ ਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਇਏ ਅਤੇ੍ ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਨਾ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗ੍ੁਆ ਬੈਵਠਅੇ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ 
ਵਹੰਦ  ਸਾਨ  ਹਜ਼ਮ ਕਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਵਹਸ਼ ਅਤੇ੍ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਦੇਣ ਤੇ੍, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜ 
ਨ ੰ  ਮਜਬ ਤ੍ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗ੍ੇ. ਪਰ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ੍ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਸਾਨ  ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਨ  ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਵਹਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ੍ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸਾਡੇ ਸੰਗ੍ਠਨ ਨ ੰ  ਵਬਖੇਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ੍ ਤੇ੍ ਵੀ ਕਰੇਗ੍ੀ. ਇਹ ਸਾਡੀ 
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਸਆਸੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਨਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸ ਲ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਾਂ. 
ਅਤੇ੍ ਇਸ ਨ ੰ  ਜੇਹਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਖਣਾ ਪਏਗ੍ਾ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਸਾਡੀ ਅਲਗ੍ ਵਸਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਤ੍ਬਾਹ 
ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਵਪਛਲੇ ਇਿੱ ਤ੍ਖ਼ਾਬ ਤੇ੍ ਇਸ ਲਈ ਇੰਤ੍ਹਾ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੰ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਤੇ੍ ਚੁਣੇ ਗ੍ਏ ਵਸਿੱਖ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਵਟਕਟ ਨਾਲ 
ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਬਤੌ੍ਰ ਇਿੱ ਕ ਕੌਮ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਏ ਹੰੁਦੇ (Ibid: 141-2). 

 

ਤਕਸੀਿ ਦੀ ਇਕਤੀਸਾਦੀ (ਆਰਨਥਕ) ਬੁਨ ਆਦ  
 

ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਅੇ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਹਾ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਰਜ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਧਨਹੀਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ, ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਆਰਵਥਕ ਫ਼ਰਕ ਅਤ੍ੇ ਕਮੀ-ਬੇਸ਼ੀ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ਰੀਬੀ 
ਫੈਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ 1900 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ 
ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਹ ਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਦ ਜੇ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਵਜਸ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ, ਬੇਗ੍ਾਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ (Ibid: 143). 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਾਹੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਤ੍ੇ ਵਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਗ੍ਾਉ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ 
ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਕਸਾਨ ਅਤ੍ੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੇ 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਉੁਿੱਨੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ 
ਕੀਮਤ੍ੀ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਨਸਬਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਮੀਨ 
ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ (Ibid: 143-4). 
 

 ਨਿਰੀ ਕਲੋ ੀਆਂ (ਕੈ ਲ ਕੋਲੋ ੀਸ) 
 



ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਜਮੀਨ 
ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਜਾਰੇ ਅਤ੍ੇ ਚਰਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਅਵਹਮ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਤ੍ਾਜ ਨੇ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਜਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਸ਼ੇਖੁਪ ਰਾ, ਝੰਗ੍, ਸ਼ਾਹਪ ਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ 
ਕਲੋਨੀਆਂ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, 4,299,663 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ 
ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ: ਮੁਸਵਲਮ 2,740,814 ਏਕੜ, ਵਹੰਦ  379,001 ਏਕੜ, ਵਸਿੱ ਖ 
1,146,432 ਏਕੜ, ਇਸਾਈ 22,786 ਏਕੜ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 10,635 ਏਕੜ. ਵਨਸਬਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਇਹ ਸੀ: 
ਮੁਸਵਲਮ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ; ਵਹੰਦ  9 ਫ਼ੀਸਦੀ; ਵਸਿੱ ਖ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ; ਅਤ੍ੇ ਇਸਾਈ ਹੋਰ ਦ ਜੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ (Ibid.). 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਕ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਕ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ, 
ਆਬਾਦੀ ਦੇ 62.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਉਹ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ; ਮਾਲ ਗ੍ੁਜਾਰੀ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ 
ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਾਇਨਾਂ ਨੇ 
ਵੀ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਟਾ ਨੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ 
ਸੀ (Ibid.). 
 

ਦਾਅਵੇਆਂ ਦੀ ਬੁਨ ਆਦ ਜੁਨੜਆਂ ਿੋਇਆਂ ਤਿਸੀਲਾਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀਆਂ  ੇ 
 

ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣ ਦੀ 
ਇਕਾਈ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਅਤ੍ੇ 
ਲਗ੍ਾਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਤ੍ੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ ੇਮੌਜ ਦ ਰਹੀ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਨਵੇਂ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਬਣਾਏ ਗ੍ਏ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੋਂ ਛਟੋੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਵਪੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ੈਲ ਜਾਂ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਚੜਹਣ ਦਾ ਰ ਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ-ਵਿੱ ਧ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (Ibid: 139). ਅਤ੍ ੇਅਗ੍ਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਨ ੰ  ਜੁੜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਇਕਾਈ 
ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ 
ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਉੁਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਜਲੰਧਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਨਕੋਦਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਜਾਵਰਟੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਿੱ ਚ 
ਸਨ. ਇਿੱਨ ਸਾਰੀ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਨਾਲ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ ਲ ਠੀਕ 
ਬੈਠਦਾ ਸੀ (Ibid.).  

ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਚਨਾਬ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ , ਵਕਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ 



ਕਰ ਦੇਗ੍ੀ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ, ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਵਹਣ. ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਧਾਨ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਵਕ ਸਰਹਿੱਦ ਦਵਰਆ ਸਤ੍ਲ ਜ ਹੋਵੇ (Ibid:140). 
 

ਅੱਨਿਰਤਸਰ  ੰੂ ਪਾਨਕਸਤਾ  ਨਵੱਚ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ 
ਦੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ. ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਖਣ ਲਈ ਦੋ 
ਦਲੀਲਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. 

ਪਵਹਲੀ ਇਹ ਵਕ, ਲਾਹੌਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 
ਆਬਾਦੀ 4,262,762 ਸੀ.  ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 2,275,390 ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 288,018 ਦੀ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 
(Ibid:145). 

ਦ ਜੀ ਇਹ ਵਕ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਬਹੁਸੰਖਅਕ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਸੀ (ਪਛਿੱ ਮ 
ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤ੍ਹਸੀਲ, ਦਖਿੱਣ ਤ੍ੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੀਰਾ 
ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ, ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ) ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, 
ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਵਝਰਕਾ ਅਤ੍ੇ ਨੁਹ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ 
ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ 
ਮਿੱਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਵਝਰਕਾ ਅਤ੍ੇ ਨੁਹ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਵਗ੍ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਮਿੱਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਜਾਣਵਗ੍ਆਂ (Ibid.).  
 

'ਦੁਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਦੀ ਬੁਨ ਆਦ ਤੇ ਪਠਾ ਕੋਟ ਤਿਸੀਲ ਦੇ ਨਿੱਸੇਆਂ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ 
 

ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਇਸ ਅਸ ਲ, ਤ੍ੋਂ ਹਿੱਟ ਗ੍ਈ ਜਦ 
ਖ਼ਾਨ ਨੇ 'ਦੁਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਤ੍ਹਸੀਲ ਨ ੰ  ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ: 

 



  ਅਿੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਨਾਲ ਹੇਡਵਰਕਸ ਗੁ੍ਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਪਠਾਨਕੌਟ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ 
ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍ ਸ਼ਵਥਤ੍ ਹੈ…ਅਿੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ 
ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ੍ੇ ਪਰ ਹੇਡਵਰਕਸ 
ਅਤੇ੍ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹੇਗ੍ੀ…ਅਤੇ੍ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਵਕ …ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਾ ਉਹ ਵਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਦੋ 
ਮੀਲ ਉਪਰ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੱ ਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਦੇ ਪ ਰਬ ਤ੍ਿੱਕ ਵਜਿੱ ਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ੍ਹਸੀਲ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲ 
ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਵਖਿੱਚੀ ਗ੍ਈ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਿੱਛਿੱਮ ਤੇ੍ ਹੋਵੇ (Ibid.).  

 

ਪਛੱਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਿੁਸਨਲਿ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ 
 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੰਂੰਗ੍ ਪਿੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਵਖਰ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ਵਹਰਵਸਤ੍ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਨਾ ਤ੍ੇ ਮੰਗ੍ ਪਿੱਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਰ ਖ਼ ਅਖਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਈ 
ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਜ਼ਫ਼ਿੱ ਰੁਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸ ਬੇ ਦੀ ਦੋ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਦੀ 
'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤ੍ਾਰਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ੍ਹਸੀਲ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੇ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਣ ਸਭ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਉਣਹਾਂ ਨੇ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਛਮ 
ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, ਮੁਕਤ੍ਸਰ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਜਗ੍ਰਾਉਂ, ਲੁਵਧਆਣਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਰੁਪਰ, ਉਨਾ, ਮੋਗ੍ਾ, ਗ੍ੜਸ਼ੰਕਰ, 
ਨਵਾਂਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਫਲੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਦੀ ਦਸ ਆ ਤ੍ਹਸੀਲ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ-ਇਸਾਈ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਨੇ ਵਮਣਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਇਸਾਈ (ਅਹਲ-ਏ-ਵਕਤ੍ਾਬ) ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣਾ ਪਸੰਦ 
ਕਰਣਗ੍ੇ ਨਾ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦਵਰਆ ਦੀ 
ਘਾਟੀ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ (Ibid: 146). 

ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ-ਵਸਿੱ ਖ ਦੀ ਇਸ ਥੀਸਸ (ਮਾਣਤ੍ਾ) ਨ ੰ  ਖ਼ਾਵਰਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. 
ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਪ ਰਬੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ੀ (Ibid: 472-3). ਯਾਦ ਪਿੱਤ੍ਰ ਤ੍ੇ 
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ 20,427,946 ਦੀ ਆਬਾਦੀ 
ਵਵਿੱ ਚ 69.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ, 12.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਿੱਖ; 12.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਵਹੰਦ ; 2.68 



ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਡਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤ੍ੇ ਅਧਰਮੀ; ਅਤ੍ੇ 2.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸਾਈ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਹੋਣਗ੍ੇ (Ibid.). ਅਤ੍,ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਕ ਦਵਰਆ ਸਤ੍ਲੁਜ ਨ ੰ  ਸਰਹਿੱਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮਾਕ ਲ ਹੈ. 
 

ਛੋਟੇ ਸਿੂਿਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ 
 

ਸ਼ਰੀ ਬਨਰਜੀ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਕਰਸਵਚਅਨ ਐਸੋਵਸਐਸ਼ਨ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 
'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਇਸਾਈ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ੍ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਪਰ, ਚੁੰ ਵਕ 
ਇਸਾਈ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ੇ 
ਜਾਂਦੇ. ਇਸਾਇਆਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਐਸ.ਜੀ.ਦਿੱ ਤ੍ਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤ੍ੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਵਕਰਸਵਚਅਨ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਆਗ੍  ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਬਦਰੀ ਦਾਸ (ਵਸਡਊਲਡ 
ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਅਿੱ ਠ 
ਵਸਡਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਨਸਟੀਚਅ ਐਟਂ ਅਸੈਮਬਲੀ  ਦੇ ਦੋ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਸਡਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਦਰਬਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਵਸਿੱ ਖ (ਦਵਲਤ੍ 
ਵਸਿੱਖ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁਿੱ ਟ ਵਹਿੱਸਾ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਇਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Ibid: 147).  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਇਸਾਈ ਆਗ੍  ਐਸ.ਪੀ.ਸੰਘਾ (ਜਾਇਨਟ ਵਕਰਸਵਚਅਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ), ਨੇ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਕਰਸਵਚਅਨ ਐਸੋਵਸਐਸ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਬਨਰਜੀ ਨ ੰ  
ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਇਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ ਫ਼ਵਹਵਰਸਤ੍ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਅਸਲੀ ਇਸਾਈ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਇਸਾਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, 
ਪਰ ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਤ੍,ੇ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਲ ਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਿੱਖਦੇ 
ਸੀ ਨਾ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਪਰਧਾਨ, ਜਾਤ੍ੀਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ. ਸ਼ਰੀ ਵਗ੍ਬੌਨ (ਐਗਂ੍ਲੋ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ) ਨੇ 
ਕਮੀਸਨ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਐਗਂ੍ਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ. ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ 
ਪਝਾਬ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮਾਤ੍ ਭ ਮੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ (Ibid.). 

ਬਸ਼ੀਰ ਅਵਹਮਦ (ਅਹਮਵਦਆ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ਹਸੀਲ਼ ਦੇ 
ਕਾਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ 
ਅਜਨਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਨਰੋਵਾਲ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਮਾਮਲਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਅਹਮਵਦਆ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤ੍ਾ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਕਾਵਦਆਂ ਤ੍ ੇ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Ibid: 147-8). 
ਹੋਰ, ਵਸਰਫ਼ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਅਹਮਵਦਆ ਕੌਮ 



ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲੇ ਦਰਜੇ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਪਵਹਲੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ਾਂ ਤ੍ੇ, ਅਹਮਵਦਆਂ ਨੇ 
ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਤ੍ੇ, '…ਆਖਰੀ ਜੰਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ, ਕਰੀਬ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ 199 ਸਦਿੱ ਸ ਨੇ ਵਕੰਗ੍ਸ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਅਤ੍ੇ ਵਜਿੱ ਮੇਵਾਰ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ ਸਨ' (Ibid: 148). 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 1,153,511 ਸੀ. ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ 505,453 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 
589,923. ਬਾਕੀ ਅਧਰਮੀ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਲਪਸੰਖਅਕ ਲੋਕ ਸਨ. ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ 
ਸੀ ਵਕ 85,470 ਜਾਂ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਇਹ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਮਵਦਆਂ 
ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਬਣੀ ਸੀ. ਅਹਮਵਦਅੇ ਉਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਦਾਦ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਕਾਵਦਆਂ ਤ੍ੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 1974 ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਮਬਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ 
ਅਵਹਮਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ. 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਸਡਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਸਡਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲੇਗ੍ਰਾਮ (ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤ੍ੇ ਚੁਣੌਤ੍ੀ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤ੍ੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ), ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਅਿੱਠ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜੋ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ 
ਵਕ ਵਸਡਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕ ੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਪਛੜੇ ਵਰਗ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੀ 
ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਛੁਆ-ਛੁਤ੍ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਡਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਲ ਕ ਦਾ ਤ੍ਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਇਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਠੀਕ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਰਵਹਣ (Ibid.). ਹੋਰ, 'ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਲਗ੍ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਸੀ ਤ੍ੇ; ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ 
ਵਕਸਮ ਦਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ ਵਮਲਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਾਕੀ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (Ibid.). 
ਆਰ.ਸੀ.ਸੋਨੀ, ਜੋ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਜੋ 
ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਵੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਣ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਵਰਆਵਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵਹਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰਵਰਕਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਝਗ੍ੜਾ ਕੀਤ੍ਾ. 
 

ਕਿੀਸ਼  ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟਾਂ 
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਦਿੱ ਸ, ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਾਇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. 
 

ਜਸਟੀਸ ਦੀ  ਿੁਿੱਿਦ 
 

ਦੀਨ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  'ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਾਸੇਹੀਣੇ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਨਾਵਾਜਬ, ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼' ਦਿੱ ਵਸਆ' (Ibid: 149). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਹੰਦ -



ਵਸਿੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨਕਸ਼ੇ ਗ੍ੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੰਵਖਆਤ੍ਮਕ ਮਜਾਵਰਟੀ ਅਤ੍ੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ , ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਬਤ੍ੌਰ ਖ਼ਾਸ ਬੁਵਨਆਦ ਮੰਜ਼ ਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਵਾਜਬ ਬੁਵਨਆਦ ਮਿੱਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵ ੇਨ ੰ  ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ 
ਸਥਰਤ੍ਾ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵਹਰਾਂ ਦੇ ਹੇਡਵਰਕਸ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਵਹਮ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' 
ਵਕਹਾ (Ibid.). ਪਰ, ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮੰਗ੍ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮੰਗ੍ ਬਾਰੇ ਮਵਹਸ਼ ਸ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇਹ, 'ਵਾਜ਼ਬ ਅਤ੍ੇ ਨਰਮ ਵਖ਼ਆਲੀਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 
ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਮਾਕ ਲ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਖਦੀ ਸੀ' (Ibid.). 
 

ਜਸਟੀਸ ਿੁਿੱਿਦ ਿੁ ੀਰ 
 

ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੰਗ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਿੱ ਧਾ ਤ੍ੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਨਾ ਹੀ 
ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸ ਲ ਵਾਜ਼ਬ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਲਹੰਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਵਹਜ਼ ਇਿੱਕ ਬੋਲੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਵਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਸਤ੍ਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਲਤ੍ ਸਾਬਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਸਿੱ ਖ ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਬਘਾਵਤ੍ 
ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ (Ibid.). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ੍ ਵਮਹਨਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਲੇ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਗ੍ਲਤ੍ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋਏ, ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਵਸਿੱਖ ਜਿੱ ਟਾਂ ਨੇ ਬਲਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਾਇਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ ਸੀ 
(Ibid.). ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਦੀ 
ਮੰਗ੍ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍, ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਡਾ 
ਇਲਾਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਮਿੱਨਣਯੋਗ੍ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ (Ibid: 149-50). 

ਸ਼ੁਰਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ. ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਨ ੰ  ਵਾਜ਼ਬ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ: '…ਦੋਨੋ ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਹੋਵੇ'. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਡਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਰਗ੍ਾ ਸਲ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(Ibid.). 
 

ਜਸਟੀਸ ਤੇਜਾ ਨਸੰਘ 
 

ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵਹਣ ਦੇ ਡਰ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਮੁਘਲ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ-ਵਸਿੱ ਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਪਰ ਵਸਿੱ ਖ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਹੋਏ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 



ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦ ਹੋਏ, ਸ.ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਇਸ ਨੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਨਤ੍ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤ੍ੇ, 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ: 
 

ਐਸੇ ਲੇਂਗ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਜੈਸੇ ਵਲਆ ਥਾ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ 

 

ਸ.ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 
ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਛਾਤ੍ਰਾਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਕਿੱ ਵਢਆ, ਤ੍ਦ 
ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਗ੍ੜਬੜੀ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ 
ਫੈਲ ਗ੍ਈ. ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਵਜਹਲਮ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਤ੍ ੇ
ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਵਜਹਲਮ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਘਿੱ ਟ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਨੇ ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ (Ibid.). ਹੋਰ, 'ਕੁਿੱ ਝ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਦੰਗ੍ਾਇਆਂ ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਪੰਜ ਤ੍ੋਂ ਦਸ ਹਜਾਰ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਪ ਰੀ ਵਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜਾਂ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨ ੰ  ਜਬਰਨ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬ ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਹੇਆਮ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ' (Ibid: 150-51). 

ਸ.ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਹਮਵਦਆ ਸਮੁਦਾਇ ਵਜਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਇਤ੍ਹਾਦ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਉੱਪਰ, ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ (Ibid: 151). 
ਹੋਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਵਕ ਚ ੰ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਲਾਹੌਰ, 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖ਼ੁਪ ਰਾ ਤ੍ੇ ਸ਼ਵਥਤ੍ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ, 'ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 
ਵਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਕੇ 
ਕਰੀਬ 31 ਲਿੱ ਖ ਕਰ ਦੇਗ੍ੀ (ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਨਸ ਬੇ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 34 ਲਿੱ ਖ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਦਿੱ ਸੀ) ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 37 ਲਿੱ ਖ ਸੀ' (Ibid: 152). 
 

ਜਸਟੀਸ ਿੇਿਰ ਚੰਦ ਿਿਾਜ  
 

ਇਹ ਮਿੱਨਦੇ ਹੋਵੇ ਵਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਖ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ 
ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਅਤ੍ੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਨ ੰ  ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਉਪਰ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਲਚਸਪ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ: 



ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲਈ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਰ ਖ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ 
ਕੇ, ਇਿੱਕ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ੍ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਿੱਕ ਪਿੱਕੇ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ ਲਈ ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ ਬੇ ਨ ੰ  ਦਵਰਆ ਵਜਹਲਮ ਤ੍ਕ, ਕੋਈ ਦ ਜਾ ਰ ਖ 
ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ. ਉਹ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ਿੱਕ 
ਵੀ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ (Ibid.). 

 

ਇਿੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤ੍ਨ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰ ਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸੁਝਾਅ, 
ਵਕ ਦਵਰਆ ਚਨਾਬ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੰੁ ਰਿੱਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਵਕਹਾ: 
 

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਵਤ੍ਆਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ, ਗੰ੍ਭੀਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ 
ਕਰੇਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅਸ ਲ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੇਗ੍ੀ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ 
ਤੇ੍ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜਹਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮ ਹੋਵੇ (Ibid.). 

 

ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦਵਰਆ ਨ ੰ  ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਿੱਕਾ ਕਰਣ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, 
ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਸਰਫ਼ ਤ੍ਹਸੀਲ ਨ ੰ  ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਵਕਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ 
ਇਕਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ 
ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱ ੜ ਸਕਦੇ ਸੀ (Ibid: 153). ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਦੋ ਵਿੱ ਡੇ ਨਵਹਰੀ ਪਰਣਾਵਲਆਂ ਅਤ੍ੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੋਰ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੀ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ, 
ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੋਨੋ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਤ੍ੇ, ਜਦ ਵਕ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰ ਸਮੇਤ੍, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  (Ibid.). ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੰ  
ਮਿੱ ਵਨਆ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਤ੍ਰਜ਼ੀਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਜਸ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਇਸ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 'ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਵਹਰ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (Ibid: 197). ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਕਹਾ: 

 

ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਰਾਵੀ ਦਵਰਆ ਦੇ ਪਛਿੱਮ ਤੇ੍ ਅਤੇ੍ 
ਉਸ ਦਵਰਆ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਰਣਨੀਤ੍ੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਗ੍ਰ ਸੀਮਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਇਣ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (Ibid.). 

 



ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਨਾਇਤ੍ਫ਼ਾਕੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਸਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪਰਧਾਨ) 
ਦਾ ਇਕਿੱਲਾ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਹੀ, ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਹਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਰੇਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ 16 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ 
ਇੰਡੀਆ ਨੇ 14 ਅਤ੍ੇ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਕਰਮਵਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 
ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿੀਸ਼  ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ 
 

ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ਵਾਹਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਉਤ੍ਸੁਕ ਸੀ. ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਸਾਨ  ਦੋ 
ਸ਼ਕਸ ਵਮਲ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ.  
 

ਸਈਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਿੈਦਰ 
 

'ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰਂ ਂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ 
ਵਤ੍ਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣੇਗ੍ਾ. 
ਅਤ੍ੇ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਇਿੱਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗ੍ਾ, ਤ੍ਦ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਵਕਾਲਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ 
ਸ਼ਕਸ ਸਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੇ ਵਗ੍ਆਨੀ ਅਤ੍ੇ ਕਾਨ ਨੀ ਹੁਨਰ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. 
ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਮਾਮਲਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਸਈਦ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਦਾ 
ਨਵਾਵਜ਼ਸ਼ ਅਲੀ, ਸ਼ੇਖ਼ ਵਨਸਾਰ ਅਵਹਮਦ, ਵਮਆਂ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ, ਸ਼ੇਖ਼ ਕਰਾਮਤ੍ ਅਲੀ ਅਤ੍ੇ ਅਵਹਮਦ ਸਈਦ 
ਵਕਰਮਾਨੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਖ਼ਵਾਜਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਵਸਵਲ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੁਕਰਿੱ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੋਰੀ ਲੈ ਆਏ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ 
ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਦਾ ਮਜਮ ਆ ਬੇਹਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ. ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਵਸਵਲ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਕਰਿੱ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. 

'ਸਈਦ ਮਰਾਵਤ੍ਬ ਅਲੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਟੇਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤ੍ੇ ਵਲਖਣ ਦੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ ੇ
ਸਾਡੇ ਵਦਨ ਭਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਇਆ. ਸਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰਾ ਕੁਿੱ ਝ ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਵਾਜਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਅੇ ਕਾਗ੍ਜ਼ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਈਦ ਮਰਾਵਤ੍ਬ ਅਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਸਵਾਏ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਤ੍ਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. 

'ਕਦੀ ਕਦਾਰ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਉਰਦ  ਅਖ਼ਬਾਰ, ਨਵਾ-ਇ-ਵਕਤ੍ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਮੀਦ 
ਵਨਜ਼ਾਮੀ, ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਆਗ੍  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ 



ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ੍ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਗ੍ਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ ੇ
ਸਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਤ੍ੁਰਦਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੰੁਚਦੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਲੀਲਾਂ 
ਨ ੰ  ਸੁਣਦਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਅਗ੍ਰ ਠੀਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਏ, ਵਮਆਂ 
ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰੁਦੀਨ ਇਿੱਕ ਵਾਰ, ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਆਏ. ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੇ ਵਕ ਉਹ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ 
ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ. 

'ਸਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਇਹ ਵਕਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ "ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ  ਵਜਣਾ ਮਜਬੁਤ੍ 
ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੋ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਕਾਵਦਆਨੀ 
(ਅਹਮਵਦਆ) ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ." ਦਲੀਲਾਂ ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 
ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡੀ. ਜਦ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਨੇ 
ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਨ ੰ  ਪੁਵਛਆ, "ਸਰ ਮੁਹਿੱ ਮਦ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਲ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹ ੰ ਗ੍ਾ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀਂ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਗ੍ਏ. ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਫ਼ੀਸ 
ਵਕਿੱ ਨੀ ਸੀ?" ਸ਼ਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ "ਇਿੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ." ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਨੇ ਵਕਹਾ "ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  7 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਲੀਤ੍ੇ ਨੇ".' 
 
ਸਈਦ ਅਨਿਿਦ ਸਈਦ ਨਕਰਿਾ ੀ 
 

'ਮੈਂ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸਦਿੱ ਸ ਸੀ. ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਸੀ-ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. 
ਉਸ ਵਕਤ੍ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਕਰਵਫਊ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਰਵਫਊ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਖ਼ਵਾਜਾ 
ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਅਤ੍ੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਦਾ ਨਵਾਵਜ਼ਸ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਬਗ੍ੈਰ ਸਾਨ  ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਤ੍ੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰੁਦੀ. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਸਨ. ਕਾਵਦਆਨੀ ਰਹਨੁਮਾ, ਵਮਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁਿੱ ਦੀਨ 
ਮਹਮੁਦ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਤ੍ੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਸ਼ਾਵਗ੍ਰਦ 
ਸਨ, ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਜਸਟੀਸ ਦੀਨ ਮੁਹਿੱਮਦ ਨੇ ਵਮਰਜ਼ਾ ਨ ੰ  
ਵਫਟਕਾਰ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਹਿੱਟ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਇਸਾਈ ਆਗ੍  ਵਸੰਘਾ ਅਤ੍ੇ ਵਗ੍ਬੌਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਇਮਾਅਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਹਮੀਦ ਵਨਜ਼ਾਮੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਕੋਈ 
ਆਗ੍  ਕਦੀ ਆਇਆ. ਸ਼ੀਤ੍ਲਵਾਦ ਅਤ੍ੇ ਟੇਕ ਚੰਦ, ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 
ਉਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ੍, ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਿੱ ਰਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 
ਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਂ ਕਾਵਦਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.'  
 

ਗਵਰ ਰ ਜੇ ਕੀ ਸ  ੇ ਕੋਈ ਨਟੱਪਣੀ  ਿੀਂ ਕੀਤੀ 



 

ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕਰਨਾ ਵਦਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਆਪਣੀ 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 11 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ. ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਤ੍ਾਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤ੍ਾ. 
 

ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ 
 

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਰੈਡਕਲੀਫ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਵਿੱ ਖ ਵਵਚਾਰ 'ਮੇਰੇ 
ਸਵਹਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਨੇ ਚੌੜੇ ਸੀ ਵਕ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹਮਤ੍ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਲ, ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਸੀ' (Mansergh and Moon, 1983:745). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

9. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਹਿੱਦਵੰਦੀ ਕਰਣਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱ ਮ ਹੈ. ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡੇ ਖੇਤ੍ਰ ਉਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ੍, ਅਖੀਰ ਤੇ੍ ਅਸਲੀ ਬਵਹਸਯੋਗ੍ ਇਲਾਕਾ, ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਵਬਆਸ ਅਤੇ੍ 
ਸਤ੍ਲੁਜ ਦਵਰਆਵਾਂ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦਵਰਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ. ਨਵਹਰ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ 
ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਪਿੱਕੀ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਜਵਟਲ ਬਣਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਲਈ ਬੇਹਦ 
ਜਾਨਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਾਦ ਇਿੱ ਕਲੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸ਼ੀ, ਅਤੇ੍ ਦ ਜੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ, 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ੍ ਰੇਲਵੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਿੱ ਕਲੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਖਣ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨਾਲ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ.  
10. ਮੈਂ ਉਣ ਵਵਚਾਰ ਕਰਣ ਲਾਇਿੱ ਕ ਇਲਾਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵਝਜਕ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਵਰਆ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦੇ ਪ ਰਬ ਤੇ੍ 
ਅਤੇ੍ ਵਬਆਸ ਹੋਰ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦਵਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਨ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀਆਂ ਮੌਜ ਦ ਨੇ. 
ਪਰ, ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਮੈਂ ਇਸ ਨਤ੍ੀਜੇ ਤੇ੍ ਪਹ ੰ ਵਚਆਂ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ ਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਵਖਿੱ ਛ ਕੇ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦੇ ਇਕਦਮ ਦ ਜੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤ੍ਿੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ 
ਐਸੀ ਵਜਹਾਂ ਨੇ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਰੇਲ ਨਾਲ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਅਤੇ੍ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਵਵਘਣ ਪਹੰੁਚਾਨਾ, ਵਜਸ ਦੇ 
ਚਲਦੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸ ਲ਼ ਵਾਲੇ ਮ ਲ ਦਾਅਵੇ ਨ ੰ  ਵਪਿੱ ਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗ੍ਾ. 
11. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਲਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱ ਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਕੈਨਲ, ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਪਛਿੱਮ ਸੀਮਾ ਤ੍ਿੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨ ੰ  ਬਗੈ੍ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ 
ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਂ ਲਾਹੋਰ-ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਲਗ੍ਾਵ 
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ…(Ibid: 746-7). 

 

13 ਅਗਸਤ  ੰੂ ਅਵਾਰਡ (ਫ਼ੈਸਲਾ) ਨਤਆਰ ਸੀ 
(ਐਲਾ  16-17 ਅਗਸਤ  ੰੂ ਿੋਇਆ) 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ, ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 16 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਆਮ ਅਵਾਮ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ-



ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ. ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਚਵਲਆ. ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਵਹਲ  ਸੀ 
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਉਝ ਦਵਰਆ (ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਵਰਆ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦ ੇ
ਪ ਰਬ ਦੀ ਵਤ੍ਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ-ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਣਾ, ਜਦ 
ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ. ਪਰ, ਵਦਲਚਸਪ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਉਝ-ਰਾਵੀ ਦਵਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  
ਹਦਬੰਦੀ ਲਈ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ, 'ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾ ਵਕ ਦਵਰਆ ਉਝ 
ਦੀ ਧਾਰਾ, ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਹੋਵੇਗ੍ੀ' (Ibid: 747). ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਨੇ 
ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਪੈਰ ਰਖਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸਰਹਿੱਦ ਕਾਫ਼ੀ 
ਬੇਕਾਇਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ.  

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜੋ ਰ ਖ ਲੀਤ੍ਾ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਜੈਦਾਂ ਵਕ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ 
ਅਜਨਾਲਾ ਤ੍ਹਸੀਲ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ ਤ੍ਹਸੀਲ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ. ਇਸ ਨ ੰ  ਅਗ੍ੇ 
ਚਲ ਕੇ ਉਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਕਸ ਰ ਤ੍ਹਸੀਲ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ 
ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਵਮਲਦੀ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਸ ਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦ ੇ
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਘਿੱ ਟ ਵਧ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦਿੱਖਣ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਈ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੀ (Ibid: 748-9). 
 

ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ : ਇੱਕ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
 

ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ੍ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ 
ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਨ ੰ ਂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ੀਬਰ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆ ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ. ਪਰ, ਚ ੰ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 
ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨ ੰ , ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਾਕ ਲ 
ਸਮਵਝਆ (Tan and Kudaisya, 2000: 96). ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਮ ਲ ਵਵਸ਼ਾ-
ਵਸਤ੍  ਦੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਪ ਰਾ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਾਮ ਲੀ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਨਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਲਟਰੇਚਰ (ਤ੍ਿੱ ਥ) ਮੌਜ ਦ ਨੇ. ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਦੀ ਚਾਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਤ੍ਨ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 
ਐਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਮੀਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾ 
ਸਕੇ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਸ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ 
ਤ੍ਹਸੀਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ ਰਤ੍ ਤ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੀ, ਅਗ੍ਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਕਾਈ ਦ ੇਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ 



ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ, ਇਿੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ (Ahmed, 
1999: 156). 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  
ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਪਰ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਜਸਟੀਸ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਮੁਨੀਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ, ਨੇ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਰੈਡਕਲੀਫ ਰਜਾਮੰਦ ਸਨ ਵਕ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਾਜ਼ੀਲਕਾ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਕਤ੍ਸਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੇਡਵਰਕਸ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਜਾਣਗ੍ੇ (Munir, 
1973: 55). ਉਹ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਸ਼ਵਤ੍ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਇਹ ਵਕ ਰੈਡਕਲੀਫ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  
ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ (ਮੁਨੀਰ ਦੇ) ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਜ਼ਰ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਰੈਡਕਲੀਫ ਨ ੰ  
ਆਪਣਾ ਵਖ਼ਆਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ (Ibid: 50-55). ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਲੀ, ਜੋ 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਵਾਲੀ 
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਵਟਅਵਰੰਗ੍ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਦਿੱਸ ਸਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਪਿੱਖਪਾਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ 
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ 
ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ (ਅਲੀ, 1998: 210-21). 

ਵਕਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ ਵਕ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਕ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਸਵਚਵ, ਸਰ ਜੌਰਜ ਏਬੇਿੱਲ ਨੇ 
ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਸੀ. ਪਰ, ਵਸੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਗ਼ੈਰ-
ਰਸਮੀ ਨਕਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਚਲ ਰਹੀ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਕ ਆਖਰੀ ਨਤ੍ੀਜੇ ਨ ੰ  
(ਵਸੰਘ, 1989:99-103). ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਨ ਮਾਇੰਦੇ, ਜਸਟੀਸ ਦੀਨ ਮੁਿੱ ਹਮਦ ਅਤ੍ੇ ਜਸਟੀਸ ਮੁਨੀਰ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਉਹ 26 ਅਪਰੈਲ 1960 ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ (ਤ੍ਦ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤ੍ੋਂ ਛਿੱ ਪਦਾ ਸੀ) 
ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ: 

 

ਮੈਨ ੰ , ਅਿੱਜ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਤੇ੍ ਕੋਈ ਵਝਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ …ਇਹ ਸ਼ਰੀ ਦੀਨ ਮੋਹਿੱਮਦ ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ , ਰੈਡਕਲੀਫ 
ਨਾਲ ਵਬਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ 
ਅਤੇ੍ ਸਾਡੇ ਡਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਉਨਹ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਜੋ 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨ ਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ (Ibid: 99). 

 

ਪਰ, ਐਲੇਸਟੇਅਰ ਲੈਂਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਜਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਉਹ ਛਿੱ ਪ ਕੇ 
ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 8 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ 



ਹੁਕਮ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਵੇਵੇਲ ਪਲਾਨ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਵੀ.ਪੀ.ਮੇਨਨ ਨੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਹ 
ਬਦਲਾਉ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 8 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਧਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਵਦਨ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵਮਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ (1997:61-72). 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਰੀ ਕਮੀਸਨ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ ਕਰਣ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ 
ਅਸ ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਬੁਵਨਆਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਅਸ ਲ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ, 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਨ ੰ , ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਾਜ਼ਬ ਬੁਵਨਆਦ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਾਣਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ, ਦ ਜੀ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਉਪਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ-ਵਸਿੱ ਖ 
ਦਾਅਵੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਇਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਉਪਰ ਸੀ, ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਸ ਲ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰਣਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਸਮਵਝਆ ਵਗ੍ਆ.  ਅਤ੍ੇ ਵਜਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਜਣ ਸ਼ਵਹਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਨੋ ਵਮਲ ਕ ੇ
ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਅਤ੍ੇ, ਇਸ ਪਵਹਲ  ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਕ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ.  

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਿੱਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ  
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਰੈਡਕਲੀਫ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ 
ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਡੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੁਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਯੁਕਤ੍ੀਸੰਗ੍ਤ੍ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਬਆਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਰੈਡਕਲੀਫ ਇਸ ਨ ੰ  ਖੁਲਹੇ-ਆਮ 
ਮਿੱਣ ਲੈਂਦੇ ਤ੍ੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨ ੰ  ਘੇਰਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ, ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸ ਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ. 
 

ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਵੇਵੇਲ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਡਿਾਰਕੇਸ਼  ਪਲਾ  
 ਾਲ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਵਰਗਾ 
 

ਗ੍ੌਰ ਕਰਣ ਲਾਇਕ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਦਲਚਸਪ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ, ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ, 7 ਫਰਵਰੀ 
1946 ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਡਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਹਦ ਖ਼ੁਵਫ਼ਆ 27 
ਦਸੰਬਰ 1945 ਦੇ ਬਰੇਕਡਾਉਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਇਿੱਕ 
ਵਰਗ੍ਾ ਸੀ. ਵੇਵੇਲ ਨੇ ਦਲ਼ੀਲ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇ ਦੇਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਉੱਤ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ, ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਾਲ ਘੇਵਰਆ ਰਵਹੰਦਾ, ਜੋ 
ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਦਿੱ ਖਣ ਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 



ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਵੇਵੇਲ ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਵਕ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ , ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਹਿੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਇਕਾਈ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਨੇ ਕਸ ਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਉਸ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸਨ. ਕਸ ਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੇ 34,591 
ਵਹੰਦ  ਸਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਡਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; 237,036 ਮੁਸਵਲਮ; ਅਤ੍ੇ 123,466 ਵਸਿੱਖ ਸਨ 
(Census Punjab, 1941:61). 

ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵੇਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਅਪਨਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵੀ 
ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਰੈਡਕਲੀਫ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨ ੰ  ਬਦਲ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਵਜੁਦ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ੍ੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੋਵੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸਨ. ਪਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤ੍ੇ 
ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਵਸਿੱਧਾ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਨ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਬਚਾਣਾ ਸੀ-ਉੱਤ੍ਰ, ਪਛਿੱ ਮ ਅਤ੍ੇ ਦਖਿੱਣ. ਕਸ ਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਇਸ 
ਕਰ ਕੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ. ਅਤ੍ੇ, ਇਸ ਨ ੰ  
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਾਘਾ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਖਿੱ ਵਚਆ ਵਗ੍ਆ. 
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ਪੰਜਾਬ : ਟੁਿੱ ਟਦਾ ਅਤ੍ੇ ਵਬਖਰਦਾ ਹੋਇਆ 

1 ਜੁਲਾਈ-14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 

 
 

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਮਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਝ ਠੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, ਜਦ ਅਮਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਜ ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ ੰ ਜ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਸੁਣਾਈ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਵਜਸ 
ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਇਆਂ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਵਤ੍ਆਰ 
ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਕਾਲਾ ਕੇਸ਼ੋ ਰਾਮ ਸੇਖਰੀ, ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਇਸਾ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ ਘੁਲਾਮ ਮੁਹਿੱਮਦ ਨੇ ਭਾਸਣ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਅਮਨ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਤ੍ਾ. ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਵਕ ਅਮਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ (Pakistan Times, 3 July). 4 
ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਬਾਰ ਐਸੋਵਸਅੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ, ਟੀ.ਆਰ ਭਸੀਨ ਅਤ੍ੇ ਏ.ਆਰ ਚੰਗ੍ੇਜ਼, ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਹਰ ਮੈਜੇਸਟੀਸ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਦੁਆਰਾ 3 ਜ ਨ ਦੇ 
ਵਬਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਨਾਸਮਝੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 'ਕੋਈ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਵਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ, ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਉਸ 
ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਚਾਉ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ' ((Pakistan Times, 5 July). 

ਵਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੋਂ ਲਾਗ੍  ਹੋਇਆ ਕਰਵਫਊ ਲਾਹੌਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਗ੍ੜਬੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਕਿੱ ਠਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਰਹ-ਜੁਧ ਲਈ ਹਵਥਆਰਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ 
ਸਰਹਿੱਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦ ਜੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਤ੍ੋਂ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, 
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਟੋਵਲਆਂ, ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਘੁਮਿੱ ਣ ਲਵਗ੍ਆਂ ਅਤ੍ ੇ
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਵਹਆਂ 
ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਜਦ ਵਸਿੱ ਖ ਰਾਇਫਲਾਂ, ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ 
ਕੇ ਪਠਾਨ ਮਜਦ ਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ, ਉਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਲਗ੍ਾਉਣ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਹੋਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਲਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਨਸੱਖ ਗੜਬੜੀ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ  ੇ 



ਰੌਇਟਰਸ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਥਾਂ 
ਤ੍ੇ ਕਾਲੀ ਪਿੱਟੀ ਬਿੱ ਨਹ  ਕੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਵਰੋਧ ਜਤ੍ਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕਠਾ ਹੋਈ ਇਿੱਕ ਸੰਗ੍ਤ੍ 
ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਜੋ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਏਕਤ੍ਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ 
ਕਰੇਗ੍ਾ'. ਇਹ ਵੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਵਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ, 'ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹਣਾ ਪਏਗ੍ਾ ਅਗ੍ਰ ਬਾਉਂਡਰੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ' (Mansergh and Moon, 1983: 17–18). 

ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਪਰੈਸ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ 
ਵਟਰਬਊਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਉਂਡਰੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ੍ਾਂ ਪ ਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਮਮਦੋਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਨ ਨ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉੜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ 
ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ. 
 

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਿਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਿੌਰ ਨਵੱਚ ਝੜਪਾਂ 
 

ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 
ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਮਊਵਨਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਜਦ ਰ ਸੰਘ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਮਜਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸੀ. ਪਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਵਮਹਨਤ੍ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਠੇਪਨ ਵਾਲਾ ਇਹ 
ਗ੍ੜ ਵੀ, ਵਫ਼ਰਕ  ਪਾਗ੍ਲਪਨ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ (Pakistan Times, 11 July). ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੀ 14 
ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਵਾਲੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਿੱਕ ਬੰਬ ਜਾਂ ਪਟਾਖਾ ਫੁਿੱ ਵਟਆ ਸੀ. ਇਸ 
ਧਮਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਝਗ੍ੜੇ ਨੇ ਜਲਦ 
ਹੀ, ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰ ਪ ਅਖਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਛੁਰੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 
ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਅਿੱਠ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਪੈਂਤ੍ੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਤ੍ੀ ਵਸਿੱਖ ਸਨ, ਦੋ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ. ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ, ਮ ਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 
ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਕਸਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨ ੰ  ਅੰਜਾਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਸੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ 
ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਕਈ ਕਤ੍ਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ (Ibid.). 16 ਜੁਲਾਈ ਦ ੇ
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਉਪਰ ਆਸ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 



ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ ਵਕ ਸਰਹਿੱਦ ਨ ੰ  ਚਨਾਬ ਤ੍ੇ ਪਿੱਕਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ-ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰ ਖ ਨ ੰ  
ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ, ਜਦ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਨੇਰਗ੍ਰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀ. 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਅਤ੍ੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਰੋਜਾਨਾ 
ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ ਛ ਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਤ੍ਿੱ ਨ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਤ੍ੇ 
ਇਹ ਸ਼ਵਹਰ, ਘਿੱਟ ਕਰ ਰ ਸਨ. ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤ੍ੀਜੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਕ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਆਸਾਨ ਕਰਣ ਲਈ, ਕਰਵਫਊ ਤ੍ੇ ਢੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟਾ ਕੇ 
ਵਸਰਫ਼ ਰਾਤ੍ 11 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Pakistan Times, 19 July). ਹਕ ਮਤ੍ 
ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ 'ਸਵਥਰ' ਸਨ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਵਹ ਸਵਚਵ 
ਏ.ਏ.ਮੈਕਡੋਨੇਲਡ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਰਾਵਾਲਵਪੰਡੀ, ਵਜਹਲਮ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵੀ 'ਕੁਦਰਤ੍ੀ' ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਦਿੱ ਸ 
ਰਹੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ '8,000 ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਪਠਾਨ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ' (Ibid.).  

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਇਿੱਕ ਖ਼ਵਾਬ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਈ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਠੋਸ ਬੰਬਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਛੇੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਮਿੱਨਣਾ ਸੀ ਵਕ ਬੰਬ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱ ਡੇ 
ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਸੀ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, 1948:18-19). 18 
ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਕਟਿੱੜ ਕਾਡਰਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ  ਗ੍ੜ ਵਕਰਸ਼ਨ ਨਗ੍ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਕਾਰਖਾਨੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇਿੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਵਵਸਫੋਟ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਬਾਰਾਂ ਮਜਦ ਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗ੍ਏ (Pakistan Times, 19 July). ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  
ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਬਲ ਭਿੱਟੀ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਨੇਮਾ ਤ੍ੇ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤ੍ਿੱ ਨ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ 
ਚੌਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਘਲਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਡਿੱ ਬੇ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ੍ੇ 9 ਨੰਬਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤ੍ੇ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਟੇ ਗ੍ਏ (Pakistan Times, 22 and 23 July). 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਧ ਗ੍ਏ; ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਵਰਮ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ 
ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਮੁਿੱ ਖ ਸਵਚਵ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਸ ਬੇ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਖੰਡਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਏਕਤ੍ਾ ਨ ੰ , ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ (IOR L/P & J/5/250). 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਿ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਕਰਿੰਦ ਅਤੇ ਿਾਯੂਸ ਅਵਾਜ਼ਾਂ 
 

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ, ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ 
ਅਤ੍ੇ ਮਾਯ ਸ ਆਵਾਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ 



ਸੀ, ਪਰ ਜਦ 'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਨੇ ਸਤ੍ਾਰਾਂ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  
ਵਸਰਫ਼ ਬਾਰਾਂ, ਤ੍ਦ ਉਹ ਡਰ ਗ੍ਏ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਦੋਵਂਂੇ ਨਵੇਂ 
ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. 26 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹ-ਧਰਮੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਅਵਾਰਡ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ: 
'ਸਾਨ  ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਵਰਗ੍ੇ ਆਪਣੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸ਼ਥਾਨ ਜ਼ਰ ਰ ਵਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ.' ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਆਮ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਹਮ ਸਨ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ 
ਸੀ (The Tribune, 28 July). ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਸ ਬੇ ਦੇ ਇਤ੍ਹਾਦ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ 
ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੁਲਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਭੇਜਣ ਲਈ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਾ ਕਰਣ 
ਬਾਰੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ੍ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ. 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਲਚਸਪ 
ਖ਼ਤ੍ ਪਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗ੍ਤ੍ੀ 
ਬਾਰੇ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕੀਲ ਮਹਮੁਦ ਅਲੀ ਨੇ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ 
ਅਫ਼ਸਰ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, 
ਉਪਰ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਲੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਰਵਹਮ ਥਲੇ ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਗ੍ੇ ਵਕਹਾ: 
 

ਮੁਸਵਲਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਤੇ੍ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗ੍ੀ 
ਵਸਆਸਤ੍, ਅਤੇ੍ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗ੍ੀ ਦੇਸ਼-ਭਗ੍ਤ੍ੀ ਲਗ੍ਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ 
ਤੇ੍ ਆਪਣੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਿੱਨੀ ਵੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਕ, ਆਪਣੇ 
ਲਿੱ ਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਦੀ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਲੋੜ ਪਵੇਗ੍ੀ Pakistan Times, 23 July). 

 
ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਵਿੱ ਚ, ਵਾਵਸ਼ੰਗ੍ਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਅਬੁਲ ਫ਼ਜ਼ਲ ਮਹਮੁਦ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ, ਜੋ 

ਕਦੀ ਜਗ੍ਰਾਂਉ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੁਵਧਆਣਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜਨਾਹ 
ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਡਿੱ ਟੇ ਰਵਹਣ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਪਿੱਛੇ ਛਿੱ ਡੀ ਗ੍ਈ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ. ਇਿੱ ਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਚੇਲੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਗ੍ੁਰ  ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਮਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਬੇਹਦ 
ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਹਿੱਥ ਲਗ੍ਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਸਵਲਮ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨ ੰ  
ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭ ਸਵਕਆਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਾਲਯ ਮ ਵਾਲੇ ਵਜਨਾਹ ਪੇਪਰਸ ਤ੍ੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 1946-48 ਦੀ 
ਤ੍ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹ ਤ੍ੋਂ. ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਜਾਂ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਲਵਖਆ. 



ਬਹਰ ਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਹਦ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਵਕਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਸਰਹਿੱਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਦੇ ਜੇਹਨ ਤੇ੍ ਹੈ…ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ 
ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਬੇਹਦ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍. ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਵਵਲ ਸਰਵਵਸ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖ ਨੇ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਹੈ, ਅਤੇ੍ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਹੈ (ਵਜਸ ਨ ੰ  ਡਰ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਉਸ 
ਨ ੰ  ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਏਗ੍ੀ). ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਦ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ਾ ਹਾਲ ਹੈ. ਇਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਤੇ੍, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ, ਸਰਹਿੱਦ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਉਂਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ 
ਹੈ-ਇਹ ਦੋ ਡੋਵਮਵਨਅਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਇਿੱਕ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਵਜਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਿੱ ਜ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਣਗ੍ੇ. ਅਗ੍ਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇੰਡੀਅਨ 
ਇੰਡੀਪੇਂਡੇਂਸ ਵਬਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਅਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸਰਹਿੱਦ, ਕਾਲਪਵਨਕ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ 
ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਲਈ, 
ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਵਖ਼ਆਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ੍ ਕਾਫ਼ੀ ਖਲਲ ਪਵੇਗ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌ੍ਰ 
ਤੇ੍, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਸ ਬੇ "ਕਾਲਪਵਨਕ ਤ੍ਕਸੀਮ" ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ੍ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਵਕਸੇ ਅਵਹਮ 
ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਲਗ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਇਹ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ੜਬੜੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਪਰ ਇਹ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ 
ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ੍ ਅਤੇ੍ ਵਕਨੀ ਗੰ੍ਭੀਰ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ. ਵਸਿੱ ਖ ਜ਼ਰ ਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਣਗ੍;ੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਰਹਿੱਦ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਨਣਗ੍ੇ, ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ 
ਸ਼ਿੱ ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਜਣਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ (Carter, 2007b: 160). 

 
ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ  ੰੂ ਨਸ਼ਿਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਿੁਕਿ 
 

22 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 10 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਿੱ ਤ੍ਰੇਤ੍ 
ਨ ੰ  ਵਸ਼ਮਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 'ਪਛਿੱਮ ਭਾਗ੍ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹ 
ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਗ੍ਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ' (The Tribune, 
23 July). ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਬਆਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਸੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਮਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਚੁੰ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਿੱ ਤ੍ਰੇਤ੍ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ, ਵਕਸੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਭੇਵਜਆ 
ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਿੱ ਤ੍ਰੇਤ੍ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ, ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਲਾਹੌਰ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ 
ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਸਾਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, 
ਕਈ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਅਖੀਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਕ 'ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 



ਮੈਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ 22 
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਬਆਨ ਨੇ ਪ ਰਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕ ਚ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੇਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 300,000 ਸੀ ਜੋ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਘਿੱ ਟਦੀ ਰਹੀ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦ ਅਤ੍ੇ ਮਈ ਅਤ੍ੇ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ ਨ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਨੇ, ਇਸ ਕ ਚ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਤ੍ੀਬਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸ ਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਪੁਰਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਪਰਵਾਸ 
ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. 

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਉਪਵਨਵੇਸ਼ੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ; 
ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਰੋਸ਼ ਸ਼ਵਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਸੀ; ਵਸਰਫ਼ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ 
ਤ੍ਾਕਤ੍ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਵਦਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱ ਥੇਂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ , ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੜਾਂ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ 
ਅਤ੍ੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬੰਬਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਛੌਾਰ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਹਾਲ ਦੇ 
ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. 26 ਜੁਲਾਈ, 
ਐਤ੍ਵਾਰ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਧਰਮਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਧਮਾਕਾ ਸੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ. ਕਈ ਲੋਕ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਕੋਈ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਰਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਇਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗ੍ਈ. ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਵਲਸ ਆਈ.ਜੀ.(ਤ੍ੈਅ), ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 
ਇਊਸਟੇਸ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਇਸ ਅਤ੍ੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ੇਖ ਘੁਲਾਮ ਅਵਹਮਦ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਵਰਆਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ (Pakistan Times, 29 July). 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਾਬ  ਹੰੁਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਹੁਣ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਵਪਡਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਸੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ. ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 
ਜੀ.ਐਮ.ਬਰੈਂਡਰ, ਵਬਰਗ੍ੇਵਡਅਰ ਸਟ ਅਰਟ, ਪੁਵਲਸ ਐਸ.ਪੀ. ਐਲ.ਵੀ.ਡੀਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ 
ਜੇ.ਡੀ.ਫਰੇਜਰ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਦਿੱਲ ਨੇ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਛਾਪਾ ਮਾਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਬੰਬ 
ਦ ੇਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ. ਸ਼ਾਇਦ, ਬੰਬ ਦਾ ਵਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸਫੋਟ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 31 ਜੁਲਾਈ 
ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਫਰ, ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ , 
ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬ  ਹੰੁਦਾ ਦਿੱ ਵਸਆ. 

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਇਿੱ ਕ ਨਾਟਕੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਖੁਲਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਰਹਨੁਮਾਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਾਂਧੀ 
ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਰਚਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ 



ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਣ ਬੈਠਕਾਂ ਤ੍ੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਜਨਾਹ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਬਦਨਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਇਣ ਦੋ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨ ੰ , ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਣ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ. 31 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਗ੍ਾਂਧੀ ਇਿੱ ਕ ਰੇਲ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੁਆਰਾ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਰ ਕੀ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਛਾਤ੍ਰਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਦਖਾਏ. ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 'ਗ੍ਾਂਧੀ 
ਵਾਪਸ ਜਾਉ', 'ਗ੍ਾਂਧੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ', ਅਤ੍ੇ 'ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ'. ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਰਆਜ਼ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 
ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਕਰਣ (Pakistan Times, 1 August). 

30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮੁਘਲਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ 
ਵਾਵਕਅੇ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ-ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਖੇਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ੋਂ 
ਜਲੰਧਰ-ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸੀਮਾ ਤ੍ਕ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਫੈਲਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਵਵਆਪਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤ੍ਾ. 19 
ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਕਰੀਬਣ ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਵਪੰਡਾ 
ਤ੍ੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 27 
ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, 1,500 ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ 
ਵਦਨ ਦੀ ਤ੍ਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਪਰ, ਵਡਪਟੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਮਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿੱਨਾ ਲੀਤ੍ਾ (Carter, 2007b:177-9). ਸਮ ਚੇ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 

 

ਆਮ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਮੁਸਵਲਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ 
ਖੁਸ਼ ਨੇ; ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਉਹ ਪ ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ; ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ, ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼, ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਲਾਹੌਰ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛਿੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਵਸਰਫ਼ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ੍ਆਂ ਤੇ੍ 30 ਵਮਵਲਅਨ 
(3 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ ਬੇ ਨ ੰ , ਜੋ 98 ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਿੱਕ ਇਕਿੱਠਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, 
ਭਾਂਵੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਹੋਣ ਅਤੇ੍ ਉਹ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਕਰਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹੋਣ (Ibid: 179). 

 

ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਲਾਿੌਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੱਸੀ ਦਾਸਤਾ ਾਂ 
 

ਡਾ.ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰੀ  
 

ਡਾ.ਸਰੀਨ ਦੇ ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਜ ਨ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਵਹਲਾਂ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਨੇ. ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਮੈਂ 9 ਜਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੰੁ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  
ਆਗ੍ਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਘਿੱ ਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ 
ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. 
ਕਈ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ. ਮੈਂ, ਦਰਅਸਲ, ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 11 



ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਮੈਨ ੰ  ਕਿੱ ਮ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਪਰ, ਸਫਰ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੱ ਸਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 
ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਖ਼ਆਲ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਚਾਚੇ ਅਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਚਾਕ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਯੋ 
ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਡਾ.ਮੁਹਿੱਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ, ਜੋ 
ਡਊਟੀ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਜੈਦਾਂ ਉਹ ਉਸੀ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਭਰਾ ਸਨ.' 
 

ਡਾ.ਰਾਿਾ ੰਦ ਸਾਗਰ 
 

ਬਾਲੀਵੁਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਲੇਖਕ, ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਵਫ਼ਲਮ ਅਤ੍ੇ ਟੇਲੀਵਵਜਨ ਵਨਰਮਾਤ੍ਾ ਡਾ.ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗ੍ਰ ਨੇ 
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਤ੍ਫ਼ਾਕੀਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ 
ਦੇ ਪ ਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ 24 ਫਰਵਰੀ 1947 ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,  ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਜ਼ ਇਿੱਕ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਤ੍ੋਂ ਵੀ 
ਘਿੱ ਟ ਦੀ ਦੁਰੀ ਤ੍ੇ ਪਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 29 ਦਸੰਬਰ 1917 ਨ ੰ , ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਪ-ਨਗ੍ਰੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਵਪੰਡ ਅਸਲ-ਗ੍ੁਰੁ-ਕੀ 
ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰੀ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਡਾ 
ਹੋਇਆ, ਜੋ ਛਾ-ਵਪਛਵਾੜਾ, ਵਲਟਿੱ ਨ ਰੋਡ, ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ, ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਵਰਆ. ਉਣ 
ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਇਕਿੱ ਠਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤ੍ੇ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨੀ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਇਬਾਦਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੇਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ 
ਤ੍ਣਾਅ ਸੀ. 

'ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਨਸਬਤ੍ ਰੋਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਹਾਈ ਸਕ ਲ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 
ਪੜਹਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅਵਧਵੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ਦ ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਮਲਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਣਾਅ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਵਾਬ ਤ੍ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਵਚਆ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆ ਨ ੰ  ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ 
ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਸਾਨ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱ ਕੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੌਤ੍ਕ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜੀਬੀ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਸੀ ਵਕ, ਸਾਨ  ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ 
ਮਵਹਸ ਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਖੋਹ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 

'ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਲਾਹੌਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਪਰ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਉਪਰ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਹਮਲੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ , ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਵਖਰ ਤ੍ੇ ਨਿੱ ਸਣਾ ਵਪਆ ਜਦ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਵਸਆਲਕੋਟ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਥੋਂ ਜਿੱ ਮ  ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੀ ਰਨਗ੍ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਫਰ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਵਖਆ. ਉਰਦ  ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ, ਫ਼ੈਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਫ਼ੈਜ਼, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਦੇ ਗ੍ੁਲਮਰਗ੍ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ , ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. 



'ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 
ਸ਼ੀ ਰਨਗ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈਜਹਾਜ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਥੋੜੇ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈੈੰ 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਵਫ਼ਰ ਬੰਬਈ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ, ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਬੇਵਮਸਾਲ 
ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ 
ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵਪਿੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਸਤ੍ੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਵਹਣ 
ਵਾਲਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਲਾਹੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਦਿੱ ਲ ਤ੍ੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਥੇ 
ਜਾਵਾਂਗ੍ਾ. ਮੈਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁਵਕਆ ਹੈ. ਮੈੈੰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ 
ਸੰਜੋ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਵਪਆਰ ਅਤ੍ੇ ਵਮਲਨਸਾਰ ਸਵਹਰ ਸੀ. ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਉਣ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਮੈਨ ੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ, ਅਸਲੀ ਵਦਮਾਗ੍ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨੀ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ੍ਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨ ੰ  ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇਆਂ ਦੇ ਲਹ  ਕਢਣ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਕ ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਉਪਰ ਮੇਰੇ ਵਵਚਾਰ 
ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗ੍ਯਾ  ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ'. 

ਗ੍ੌਰਤ੍ਲਬ ਹੈ ਵਕ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਮਜਹਬੀ ਵਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ੍  
ਉੱਪਰ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਕਾਵਵ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਟੇਲੀਵਵਜਨ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਦੁਰਦਰਸਨ ਤ੍ੇ ਪੇਸ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ. ਜਦ ਮੈਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਵਛਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਸੈਕਊਲਰ ਮਾਨਵਚਾਦੀ ਤ੍ੋਂ, ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਤ੍ੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਅਿੱ ਛੇ ਅਤ੍ੇ ਬ ਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਦੋਜਵਹਦ ਅਮਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਉਹ 
ਵਹੰਦ  ਵਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ੍  ਦਾ ਇਸਤ੍ਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੈਘਾਮ ਪਹੰੁਚਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸਨ ਵਕ ਅਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਵਬਹਤ੍ਰ 
ਸੀ.  
 

ਅਗਸਤ: ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਨਕਆਂ ਤੇ ਸਿਾਉਂਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ 
 

ਵਫਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦਾ ਨਾਜ਼ਕ ਮਹੀਨਾ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. 
ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਨੇ 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ 
ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਫ਼ਸਾਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਚੁਕੇ ਸੀ. 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ ਛੇ 6 ਵਜੇ ਤ੍ੋਂ 36 ਘੰਟੇਆਂ ਦਾ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ 
ਕਰਵਫਊ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਲਾਗ੍  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਿੱਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ 
ਵਧਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਨ ੰ  ਇਣ 
ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ 4 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਯਾਦ ਪਿੱਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ੜਬੜੀ ਨ ੰ  
ਕਾਬ  ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਣ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ 



ਅਫਸਰ ਬੇਦਰਦ ਅਤ੍ੇ ਨਾਕਾਬਲ ਸਨ. ਪਰ, ਉਹ, ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ ਤ੍ਕ, ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ ਵਕ ਦਮਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਨੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਬੇਕਾਰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. 
ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾ ਲਾਗ੍  ਕਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੌਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 
(Carter,2007b:194-211). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 2 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜੋ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਹੈ:  

 
A. ਸਨਿਰੀ ਿਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਿੀ 
ਲਾਹੌਰ 382 823 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 315 666 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ 131 230 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 99 171 

ਕੁਲ 927 1,890 
B. ਨਦਿਾਤੀ ਿਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਿੀ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 2,164 167 
ਅਟਿੱਕ 620 30 
ਵਜਹਲਮ 210 2 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ 58 50 
ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ 284 125 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 110 70 
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ 51 19 
ਜਲੰਧਰ 47 51 
ਦ ਜੇ ਵਜ਼ਲਹੇ 44 36 
ਕੁਲ 3,588 550 
C. ਕੁਲ (ਸ਼ਨਿਰੀ ਅਤੇ ਨਦਿਾਤੀ) 4,632 2,573 

 
ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਕ ਅੰਕੜੇ ਪ ਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਤ੍ੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਟਾ ਲੀਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਤ੍ੇ, 
ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 5,000 (ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਦ 5,200 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ) ਕੁਿੱ ਲ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 3,000 ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੀ (Ibid:200-201). ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹਾਦਸੇਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਰਕ  
ਵਵਵਰਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਅਿੱਟਕ, ਵਜਹਲਮ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਦੋ ਵਤ੍ਹਾਈ ਹਾਦਸੇਆਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਮੁਸਵਲਮ 'ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਸੀ'. ਅਤ੍ੇ, ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਰਕ  ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ: 



 
A. ਸਨਿਰੀ ਿਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਿੀ 
ਮੁਸਵਲਮ 522 1,011 
ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮ 522 1,012 

ਕੁਲ 1,024 2,023 
B. ਨਦਿਾਤੀ ਿਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਿੀ 
ਮੁਸਵਲਮ 357 201 
ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮ 3,231 349 

ਕੁਲ 3,588 550 
C. ਕੁਲ (ਸ਼ਨਿਰੀ ਅਤੇ ਨਦਿਾਤੀ)  4,632 2,573 
ਮੁਸਵਲਮ 879 1,212 
ਗੈ੍ਰ-ਮੁਸਵਲਮ 3,753 1,361 

ਕੁਲ 4,632 2,573 
 
ਇਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਚੁੰ ਵਕ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਾਦਸੇਆਂ ਦੇ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ 5,000 ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 1,200 ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 3,800 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਜਦ ਵਕ 3,000 ਦੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ; 1,500 ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ 
1,500 ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ (Ibid: 202). ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ 
ਵਵਗ੍ੜ ਗ੍ਏ. ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਰਵਫਊ ਵਧਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਨਵਾਰ 2 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਕਈ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬੰਬਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਛਟ-ਪੁਟ ਵਾਵਕਅੇ 
ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ 4 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਕੋਕਰੀ ਅਰਾਯਾਂ ਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ 19 
ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਹਮਲਵਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੌਤ੍ਾਂ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਲਗ੍ਣ ਨਾਲ 
ਹੋਇਆਂ (Pakistan Times, 6 August 1947). 
ਬੰਬਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਣ ਸਭ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ 
ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 14 ਅਪਰੈਲ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਹ 
ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ: 
 
ਅੱਗ ਦੀ ਨਕਸਿ ਿੁਸਨਲਿ ਸੰਪਤੀ ਗੈਰ-ਿੁਸਨਲਿ ਸੰਪਤੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 58 112 
'ਛੌਟੀ' 38 149 
'ਵਿੱਡੀ' 20 112 
ਕੁਿੱ ਲ ਵਾਵਕਅ ੇ 116 373 



ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਲ: 611 (Ibid : 208) 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
ਇਣ ਵਤ੍ਨ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤੇ੍, 611 ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ ਸਨ (ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਵਕਤ੍ ਤੇ੍ 20 ਜਾਂ 30 ਹਰ ਵਦਨ) 
ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 357 ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤੇ੍ 254 ਨ ੰ  ਨਹੀਂ. ਮੁਸਵਲਮ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਤੇ੍ ਲਗ੍ੀ ਅਿੱਗ੍ਾ 
ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਤੇ੍ ਲਗ੍ੀ ਅਿੱਗ੍ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰਣ ਦੇ ਵਨਸਬਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਫ਼ਰਕ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਵਡਆ, ਅਤੇ੍ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਚੁਸਤ੍ ਸਨ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ 
ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱਤ੍ਾ, ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਸੰਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਲਗ੍ੀ ਅਿੱਗ੍, ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਹੀ, ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (Ibid.). 

 
ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਿਲੇਆਂ ਬਾਰੇ  
ਿੁਸਨਲਿ ਐਡੀਟਰਾਂ (ਸੰਪਾਦਕਾਂ) ਦੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ 
 

ਜਦ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਵੀ ਸਨ, ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ 
(ਸੰਪਾਦਕ), ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ), ਹਮੀਦ ਵਨਜ਼ਾਮੀ (ਨਵਾ-ਇ-ਵਕਤ੍), 
ਨੁਰ ਇਲਾਹੀ (ਅਹਸਾਨ), ਇਨਾਯਾਤ੍ੁਿੱ ਲਹਾ (ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼) ਅਤ੍ੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਅਲੀ (ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ) ਨੇ 
ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 
 

ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡਾ ਤੇ੍, ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤੇ੍ 
ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਰਕਾਰੀ ਇਿੱ ਤ੍ਜ਼ਾਮ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਤੇ੍ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ. 
ਤੁ੍ਹਾਡੀ ਵਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ੍ ਤੁ੍ਹਾਨ , ਸਖ਼ਤ੍ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਬੇਕਸ ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨੰੁ 
ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (Pakistan Times, 10 August). 

 

ਐਡੀਟਰਾਂ (ਸੰਪਾਦਕਾਂ) ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਜੋ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ 
ਚੁਣੇ ਗ੍ਏ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਤ੍ਾ ਉੱਤ੍ਰ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਿੱ ਕ ਨਾਲ ਸੀ), ਵਕ ਉਹ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ 
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਣ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ 
ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ ਅਤ੍ੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਣ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਉਪਦਰਵ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ (Ibid.). 
 

ਅਗਸਤ ਦੀ ਘਟ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲੀਿ ਤਾਨਿਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 



ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲੀਮ ਤ੍ਾਵਹਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਦੋ ਵਾਰ ਦਵਰਆਵਦਲੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਕਰ ਕੇ, 
ਰਾਇਫਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਅਸਲਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਬਕਸੇ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਦੇ ਡਬੇਆਂ ਤ੍ੇ ਦ ਰ ਦੇ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ 
ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵੇਰਵੇ ਨ ੰ  ਹਮੀਦ ਹਮਦਾਨੀ ਨੇ ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਸਲੀਮ ਤ੍ਾਵਹਰ ਨੇ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਹਵਥਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਨ ੰ  ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਆਖਰੀ ਵਮਸ਼ਨ 11 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 
ਤ੍ੋਂ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਵਗ੍ਆ ਪਰ 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਸਫਰ ਤ੍ੇ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਕਤ੍ 
ਲਵਗ੍ਆ. 

ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਰ ਵਸਪਾਹੀ ਜੋ 
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲਵੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹਰ ਡਿੱਬੇ ਦੀ 
ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲ ਤ੍ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇਹ ਬਕਸੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਦੇ ਕਰਨਲ ਤ੍ਜਾਮੁਲ ਨੰੁ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ (Hamdani, 2003: 146-54). ਸਲੀਮ ਤ੍ਾਵਹਰ 
ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਵਕਅੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: 
 

ਇਹ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤੇ੍ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ੍ ਵਸਪਾਹੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ੍ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵੀ 
ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਾਹਵਾਹੀ ਵੀ ਵਮਲੀ ਸੀ. ਉਣ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਬਰਛੇ ਅਤੇ੍ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੁਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲ ਹੰੁਦੇ ਵੇਵਖਆ ਸੀ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਬਰ 
ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰਦੇ ਵੇਵਖਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਸ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਰਖ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਬਲੁਚ ਵਸਪਾਹੀ, ਹੁਣ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ 
ਅਲਹਾ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀ ਸਨ. 

ਜਦ ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚੀ, ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤੇ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਬੰਦੇ 
ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ. ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਰੇਲ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਤੇ੍ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ 
ਪੁਵਲਸ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਪਰ ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਦੇ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ੍ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇਆਂ 
ਦੇ ਕਤ੍ਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍ ਭ ਿੱ ਖੇ ਅਤੇ੍ ਵਪਆਸੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਨੇ ਇਣ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਤ੍ਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬ  ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਇਫਲਾਂ ਅਤੇ੍ ਅਸਲਾ 
ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ੍ ਫ਼ੈਲ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ੍ ਵਹੰਦ  
ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰਵਹਮ ਵਦਖਾਇਆ ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖ, ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਉਪਰ 
(Ibid: 151).  

 



ਸਲੀਮ ਤ੍ਾਵਹਰ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਕ 13, ਵਕਉਂਵਕ 
ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ, 
ਯੁਵਰਾਜ ਵਕਸ਼ਨ, ਜੋ 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਰਾਤ੍ 8:30 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਸਾਨ ੰ  ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਉਹ ਇਿੱਕ ਗ੍ਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਵਵਰਣ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬਿੱ ਚੇ 
ਅਤ੍ੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ; ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ , ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 
ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਇਹ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  
ਹੋਇਆ ਸੀ (ਖੋਸਲਾ, 1989: 122). 
 

ਅਸ਼ਨਵ ੀ ਕੁਿਾਰ 
 

ਅਸ਼ਵਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਏ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤ੍ਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਦਸੀ: 

'ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ 
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੁਰ ਹਾਕੀ ਵਖਡਾਰੀ ਅਲੀ ਇਕਵਤ੍ਦਾਰ 
ਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾ ਨ ੰ  ਲੁਟੇਰੇਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਟ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਸ਼ਾਹ ਸਾਵਹਬ, 
ਤ੍ੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਥਲੇ ਹੈ." ਉਹ ਸ਼ਰਵਮੰਦਾ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਗ੍ੁਟ 
ਦੇ ਬੰਦੇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ੍ੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਖਣ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 
 

ਿੁਜ਼ੰਗ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਵਾਨਕਅੇ 
 

ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਦੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ ਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ. ਦੋ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਹਨ ਤ੍ੇ ਅਵਮਟ ਛਾਪ ਛਿੱ ਡੀ; ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ਰਖਾਣ ਦਾ 
ਕਤ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਉਪਰ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹਮਲਾ. ਇਣ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿੱ ਵਸ਼ਆ 
ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਵਜਿੱ ਨੇ ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਥੇ ਦੇ ਬਜੁਰਗ੍ ਵਜ਼ੰਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ. ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਬਖਾਨ, ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤ੍ੇ, ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਉ ਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਸਤ੍ਾਰਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦ ਜੇ 
ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ. 1990 ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋਇਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ 
ਹਾਮੀ ਭਰੀ. ਹੇਠਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ, ਵਸਤ੍ਾਰਾ ਬਾਨੋ ਦਾ ਵਬਆਨ ਪੇਸ਼ ਹੈ: 

'ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਦ ਜੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚੁੰ ਵਕ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ 
ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , 
ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਫਰ ਅਤ੍ੇ 



ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ ਅਤ੍ੇ ਭ ੰ ਡਪ ਰਾ ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ 
ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੜਬੜ ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਜ ਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ, ਹਿੱਟਾ-ਕਿੱਟਾ ਵਸਿੱਖ ਆਪਣੀ 
ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਜਦ ਉਹ ਚੌਕ ਭ ੰ ਡਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਵਚਆ, ਗ੍ ੰ ਡੇਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕ ਕਿੱ ਢ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਹੋ 
ਗ੍ਏ. ਅਿੱ ਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵਸਿੱਖ, ਇਸ ਵਾਰ, ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਤ੍ਰਖਾਣ, ਉਸੇ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ 
ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਵਸਕਲ ਤ੍ੇ ਆਇਆ. 

'ਦ ਜੇ ਵਦਹਾੜੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੋਟਲੀ, ਸਾਇਕਲ ਦੇ 
ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਬਨਹ ੀ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਤ੍ੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਵਸਆਸੀ 
ਖੇਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸੀ. ਇਸ ਵਾਰ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਝਪਟਾ ਮਾਵਰਆ. ਇਿੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  
ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਟ 
ਚੜਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਤ੍ ਮਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਜਾ ਵਡਗ੍ਾ. ਉਸ ਦੇ 
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨ ੰ  ਫੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਵਟਆ. ਉੁਹ ਮਦਦ ਅਤ੍ੇ ਰਵਹਮ ਦੀ ਗ੍ੁਹਾਰ ਲਗ੍ਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ 
ਦੁਵਨਆ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ.' 

ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹਮਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ, ਸਾਡੇ ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ ਦੇ 
ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ 300 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਹੋਇਆ. ਮੁਜੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਵਸਿੱਖ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤ੍ਸ਼ਾਹੀ, 
ਗ੍ੁਰ  ਹਰਗ੍ੋਵਬੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ 1926 ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਜਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, 
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਅੰਦਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ: 
 

ਿੁਜਾਨਿਦ ਤਾਜ ਦੀ  
 

'ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੈਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਜਸੁਿੱ ਸੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਸਾਇਆਂ ਦੇ ਵਗ੍ਰਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਦਨ ਤ੍ੇ ਪੰਜ ਵਾਰ 
ਨਮਾਜ ਵੀ ਪੜਹਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ ਦ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ 
ਇਬਾਦਤ੍ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਵਨਤ੍ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. 
'ਮੈਂ ਖਾਕਸਾਰ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਦੀਨਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਕਾਮ ਕਾਜੀ ਸਦਿੱ ਸ ਸੀ. ਜਦ ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸੀ, ਦੇ ਇਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਈ, ਤ੍ੇ ਉਸ ਵਖ਼ਆਲ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਤ੍ੋਂ ਕਈਆਂ ਉਪਰ ਜਾਦ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਵਹਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਵਹਦ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਮਲੀ ਵਹਿੱ ਸਾ 
ਲੀਤ੍ਾ. ਆਇਟਚਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵਸਿੱ ਖਾ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟ 



ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਤ੍ਦ ਮੈਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲ, ਲੁਿੱ ਟਣ 
ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸਾੜਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. 

'ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ, ਛੇਂਵੀ ਪਾਤ੍ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਈ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਦੇ 
ਥਾਨੇਦਾਰ ਮਵਲਕ ਮਕਸ ਦ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਵਹਮ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ 
ਹੋ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਬਚ ਗ੍ਏ ਤ੍ਾਂ ਘਾਜ਼ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣਾਂ, 
ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਨਾ ਅਤ੍ੇ 
ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ. 

' ਸਾਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਨਸ ਬਾ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਤ੍ੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਅਿੱਡਾ, ਸਫ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਚੁੰ ਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਕਨਕ ਮੰਡੀ ਤ੍ੇ 
ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ. ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਵਸਵਾਏ, ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਉਹ ਸਨ: ਜ਼ਹ ਰ ਦੀਨ 
ਖਾਕਸਾਰ, ਨਸੀਰ, ਬਾਉ ਅਮਾਨਤ੍, ਹ ਸੈਨ ਗੰ੍ਜਾ (ਇਿੱਕ ਕਬਿੱਡੀ ਵਖਡਾਰੀ), ਬਸ਼ੀਰ, ਰਸ਼ੀਦ, ਆਲਮਗ੍ੀਰ 
ਬਲੋਚ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਨ. 

'ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ 26ਵਾਂ ਵਦਨ ਸੀ (13 ਅਗ੍ਸਤ੍); ਅਸੀਂ ਵਸਿੱ ਖ ਮੰਦਰ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ, ਦ ਜੇ 
ਪੰਜ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅਵਗ੍ਰਮ ਦਲ ਬਣਾਇਆ. ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 25 ਜਾਂ 30 ਲੋਕ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ (ਅਹਾਤ੍ੇ 
ਤ੍ੇ) ਤ੍ੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਲੰਘ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ. ਅਸੀਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ 
ਲਲਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਪ ਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤ੍ੋੜ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ. ਵਸਿੱ ਖਾ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਤ੍ੇ ਗ੍ਰਮ ਕੌੜਾ ਤ੍ੇਲ ਡੋਲਹ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ; ਅਤ੍ੇ 
ਨਤ੍ੀਜਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵਤ੍ਲਕ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਤ੍ੁਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਤ੍ਦ, ਅਸੀਂ ਤ੍ੇਲ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੇਲ ਜਲਨ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ. 

'ਮੈ ਖ਼ਾਸ ਤ੍ਖਤ੍ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ "ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ" 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਇਿੱਕ ਤ੍ਖਤ੍ ਦੇ ਥਲੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ 
ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਥ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਲਵਾਰ(ਵਕਰਪਾਨ) ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵਾਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਥ ਤ੍ੇ ਵਜਾ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ੁਿੱ ਟ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਡੁੰ ਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਥ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਲਵਾਰ 
ਖੋਹਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਵਸਿੱ ਖ ਬਾਹਰ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਹਨੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਥਾ-ਪਾਈ ਹੋਣ 
ਲਗ੍ੀ. ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ, ਛੁਰੇ ਅਤ੍ੇ ਡੰਡੇਆਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਪਸਤ੍ੌਲ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ. ਵਕਸੇ 
ਨੇ ਪੇਟਰੌਲ ਵਛੜਕ ਕੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਵਕ ਥਾਨੇਦਾਰ ਮਵਲਕ ਮਕਸ ਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਟ ਦੇ ਵਕਸੇ 
ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਪੇਟਰੌਲ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ 200 ਤ੍ੋਂ 
ਵਜਆਦਾ ਵਸਿੱਖ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਤ੍ਦ ਮੰਦਰ ਵਵਿੱ ਚ 20 



ਜਾਂ 30 ਤ੍ੋਂਂਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਿੱਖ ਬੰਦੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਸ ਅਿੱਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. 
ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਨਸੀਰ ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ. 

'ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਲਹਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ 
ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਵਨਜ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ , ਜੋ ਕਾਵਫ਼ਰ ਸਨ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਲਿੱ ਤ੍ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਨਾ ਪਵੇਗ੍ਾ. ਤ੍ਾਂ ਹੀ 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗ੍ਾ. ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਦ ਜੇਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, 
ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਿੱਚੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਅਤ੍ੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ. ਜਨਰਲ 
ਅਯ ਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੈਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦ ਲਗ੍ਾਈ ਸੀ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਲਣਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾ 
ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ, ਕਲਾਬਾਘ ਤ੍ੋਂ, ਨਵਾਬ ਅਮੀਰ ਮੋਹਮਿੱਦ ਖ਼ਾਨ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਜਨਰਲ ਵਜ਼ਆ-ਉਲ-ਹਿੱਕ ਉਪਰ ਵਟਕੀ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦ ਜੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਚਿੱ ਠੀ-
ਪਿੱਤ੍ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਣ. (ਵਜਸ ਕਮਰੇ ਤ੍ੇ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਤ੍ੇ ਉਣ ਹਸਤ੍ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤ੍ੇ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ 
ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ੋਂ ਖੋਹੀ ਵਕਰਪਾਨ ਵਜਸ ਉਪਰ ਲਹ  ਦੇ ਦਾਗ੍ ਲਗ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ). ਪਰ ਸਾਨ  
ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਹਰ ਆਗ੍  ਨੇ ਸਾਨ  ਲੁਿੱ ਵਟਆ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱ ਕ 
ਬੇਹਦ ਵਭਰਸਟ ਸਮਾਜ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਕੁਿੱ ਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਉਹ ਸਭ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਉਂ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ? 

'1968 ਤ੍,ੇ ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ੍ ਵਨਜ਼ਾਮੁਿੱ ਦੀਨ ਔਵਲਆ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 
ਉਰਸ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਣ ਵਦਿੱਲੀ ਵਗ੍ਆ. ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸਤ੍ਕਬਾਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਦੋ ਸੰਤ੍ਰੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸੇਵ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਜੋ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤ੍ੇ 
ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਰਵਹਮਵਦਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤ੍ੇ ਸੇਵਾ, ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਅਲਹਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ੍ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਉਣ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੈ ਵਕ ਅਲਹਾ ਮੈਨ ੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ, ਮੈਨ ੰ  
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਸਾਨ  ਗ੍ੁਮਰਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ.'  

ਮੁਜਾਵਹਦ ਤ੍ਾਜ ਦੀਨ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਕਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਵਹਦ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਨੇ 
ਇਿੱ ਕ ਭਰੀ ਬਸ ਦੇ ਕੈਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਜੇਲਹ ਤ੍ੋਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕੇ, 
ਉਸ ਦਾ (ਮੁਜਾਵਹਦ ਤ੍ਾਜ) ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਰ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਕੈਵਦਆ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-
ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਹਲਾਕ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਬਸ ਨ ੰ  ਵਲਟਿੱ ਨ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਇੰਜਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਕੈਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੁਲ  ਦੀ ਪੈਲੀ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਅੱਨਿਰਤਸਰ 



 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਪਲੜਾ ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਝੁਕ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 
ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ ਯਕੀਨ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਤ੍ਸਰ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 3 ਜ ਨ ਦੀ ਕਾਲਪਵਨਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਬੇਖ਼ ਦੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਭੁਿੱ ਲ ਬੈਠੇ ਸੀ. ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਿੱ ਡੇ ਅਵਧਕਾਰੀ 
ਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪਵਹਲਾ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ੀ ਕਿੱ ਮ, ਨਵੇਂ ਪੁਵਲਸ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਰਾਹਮਣ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ਪੰਡਤ੍ ਅਵਤ੍ਾਰ ਵਕਸ਼ਨ ਕੌਲ. ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਆਪਣੇ ਤ੍ੋਂ 
ਵਿੱ ਡੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ ਰੀ ਦੇ, ਕੌਲ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਵਥਆਰ 
ਜਮਾ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ (Mansergh and Moon, 1983: 667; 826). ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪੁਵਲਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ. 10 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਵਹਲੀ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਪੇਸ਼ਲ ਗ੍ਿੱਡੀ, ਭਵਟੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਿੱਕ ਲੈਂਡਮਾਇਨ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪਟਰੀ ਤ੍ੋਂ ਉੱਤ੍ਰ ਗ੍ਈ. ਵਸਰਫ਼ 
ਇਿੱਕ ਔਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚਾ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ੈਲ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਡੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵਧ 
ਗ੍ਏ. ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਡੀਆਂ ਨ ੰ  
ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍: : Note on the Sikh 
Plan, 1948: I–III). 

13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਨੇ 61 ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਜੋ ਤ੍ੋਪਾਂ, ਬਰੇਨ ਗ੍ਿੱ ਨ ਅਤ੍ੇ ਸਟੇਨ ਗ੍ਿੱ ਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਕਈ 
ਆਧੁਵਨਕ ਹਵਥਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ, ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਜਦ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਆਗ੍  ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਸਰਦਾਰ 
ਇਸ਼ਰ ਵਸੰਘ ਮਝੈਲ, ਜ਼ਾਹਰ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਨ ੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ 
ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਆਗ੍  ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਉਪ-ਪਰਧਾਨ, 
ਸ਼ੇਖ ਸਾਵਦਕ ਹਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਇਹ ਸ਼ਵਹਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਤ੍ਾਂਵਕ ਆਪਣੇ ਰਸ ਖ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਣ (Pakistan Times, 15 August). 

 

ਸਰ ਇਵ  ਜੇ ਕੀ ਸ ਦੀ ਟੈਲੀਗਰਾਿਾਂ 
 

1 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦੀ 
ਕਾਪੀਆਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ, ਇਿੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਕ ਵਕਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਤ੍ਨ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ, ਪ ਰੀ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ 11 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦ ੇ
ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ 
ਦੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱ ਧਣ 



ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਲਖੀ ਪਵਹਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੋ 9:10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ, 
ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਤ੍ਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਕੁਿੱ ਝ ਬੇਸ਼ਕ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਪੇਸ਼ਲ ਨ ੰ  ਪਟਰੀ ਤ੍ੋਂ ਉਤ੍ਾਰਣ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਵਜਆਦਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਹਿੱਥੇ ਕਰਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਹੋਰ 
ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 'ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਬਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਵਰਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਵਾਲੇ ਵਬਲਕੁਲ ਅਸਵਥਰ ਨੇ' 
(Carter, 2007b: 226). ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੋ 11 ਵਜੇ ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ, ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ 11-12 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਖਿੱਣ-ਪ ਰਬ ਦੇ ਕਹਨਾ ਕਿੱਚਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਡੀ ਉੱਪਰ, ਦ ਜਾ 
ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਮਊਵਨਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਾਰ ਵਖਿੱ ਚ ਕੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਪੰਜ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜ ਨ ੰ  ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸੇ ਵਦਨ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ, ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਵਕ ਪੰਝੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਅਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ ਵਸਿੱਖ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ. 
ਪਛਿੱ ਮ ਦੇ ਵਸਆਲਕੋਟ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬ ਦੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਵੀ, ਮੌਤ੍ਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਇਆਂ. ਉਸੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 'ਕਈ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ' (Ibid: 227). ਰਾਤ੍ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੀ, ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ ਤ੍ੀਜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤ੍ਾ: 

ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਪੁਵਲਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਿੱ ਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਰਕਰੁਟਮੇਂਟ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਸੇਂਟਰ ਤੇ੍ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤ੍ਾ ਦਾ ਗੰ੍ਭੀਰ ਵਾਵਕਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਇਣ 300-500 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੇ. ਮੈਂ ਹਲੀ ਵੀ ਅਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ੍ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛਿੱਡ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਟੁਕਵੜਆਂ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਵਵਵਸਥਾ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ 
ਰਖ ਸਕਣ, ਅਤੇ੍ ਰੇਲਵੇ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗ੍ਰ ਫ਼ੌਜ਼ "ਵਾਰ ਵਡਪਾਰਟਮੇਂਟ" ਦੀ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਰੇਲਵੇ 
ਦੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਮੁਹਿੱਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁਣ 
ਬੇਹਦ ਸਰਗ੍ਰਮ ਨੇ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਜੰਗ੍ੀ ਰੁਖ ਰਖਦੇ ਨੇ (Ibid: 227-8). 

 

13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਰਾਤ੍ ਦੇ 10:40 ਵਜੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਪਦਰਵੀ 
ਸੀ. 12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  , ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 40 ਲੋਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 34 ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. 'ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਸੰਧ ਐਕਸਪਰੈਸ ਉੱਪਰ, ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 9 ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 30 ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ'. ਵਜਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉੱਪਰ, ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹਾ 
ਵਰਹਾ ਸੀ: 'ਪਠਾਨ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਉਪਰ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 30 ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 
ਜੰਵਡਆਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ, 200 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੁਕੜੀ ਨੇ 



ਟੈਂਕਾ ਸਮੇਤ੍, ਲਵਜਥ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ 61 ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 9 ਨ ੰ  ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਕੀਤ੍ਾ'. ਵਸਆਲਕੋਟ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਤ੍ਾਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ: 'ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਕਾ 
ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ'. ਹੋਰ, ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਡੇਰਾ ਸਾਵਹਬ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਲੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ, ਵਜਥੋਂ 'ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ'. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 'ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਜਿੱ ਥੇ ਨ ੰ  
ਸਖ਼ਤ੍ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ' ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵਰਜਕ ਅਸਰ ਪਏਗ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ , ਹੋਰ ਦੋ ਵਬਰਗ੍ੇਡਾਂ ਵਮਲ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ (Ibid: 233). 
 

ਗਵਰ ਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ 
ਤਾਰੀਖ 13 ਅਗਸਤ 1947 
 

ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪੰਦਰਵਾਣਾ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਾਵਕਅੇਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 1-13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ ਤ੍ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਲਹੇ -ਵਦਲ 
ਨਾਲ ਮਿੱ ਵਨਆ: 
 

ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆ ਨੇ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤ੍ੀਆ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ੍ ਕਤ੍ਲ ਹੁਣ ਇਿੱ ਨੇ ਆਮ ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਣਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, 
ਅਤੇ੍ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਲਈ, ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਇਿੱ ਕਠਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ੍ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਣ ਅਤੇ੍ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ 
ਨ ੰ  ਵਬਹਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ (Ibid: 228). 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲਾਂ ਦਿੱ ਸੇ ਹੋਏ ਵਵਚਾਰ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, 
20000 ਅਸਰਦਾਰ ਲੜਾਕ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਵਕ 7,500 ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ (ਜੋ 9,000 ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਟੁਕਵੜਆਂ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾਂਦਾ). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਆਮ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸ਼ਆਂ. 

1946 ਤ੍ਕ, ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਗ੍ੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ-ਸ਼ਾਇਦ 
ਮੋਪਲਹਾ ਬਘਾਵਤ੍ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ. 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਦਰਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ  ਇਹ ਤ੍ਾਲੀਮ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ 
ਇਿੱਕ ਵਾਰ, ਬੇਹਦ ਕਰੀਬ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਸਮ ਚੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਝਗ੍ੜਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਦੇਂਦੇ 
ਨੇ ਤੇ੍, ਇਸ ਦਾ ਇਕਿੱਲਾ ਇਲਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍ ਫ਼ੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ 
ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹ ੰ ਗ੍ਾ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ੍, ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੌਜ ਦ ਪੁਵਲਸ ਬਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਕਤ੍ 
ਪ ਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਵਾਲੀ ਦੋ ਵਬਰਗੇ੍ਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਇਥੇ ਇਿੱਕ ਕਮਜੋਰ ਵਬਰਗ੍ੇਡ, ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਐਦਾਂ ਦਾ 
ਪੁਵਲਸ ਬਲ ਹੈ ਜੋ ਵਬਖਰ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. 

ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਪਿੱਕੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਕਵਹਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਜੇਹਨ ਤੇ੍, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਮਕਸਦ 
ਨੇ-ਉਹ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਅਤੇ੍, ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ 



ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਵਹਾਰ ਦਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਚਾਉ ਕਰਨਾ, ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ, ਪਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਤ੍ਹਾ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਤੇ੍ ਨਾਕਾਮ ਨੇ, 
ਅਤੇ੍ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦੀ ਕਰ 
ਦੇਣਗ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ੍ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੈ-ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਕਸਾਏਗ੍ੀ, ਵਗ੍ੈਰਾ. 

ਵਹੰਦ  ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਪ ਰਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਸ ਨ ੰ  ਪਛਿੱਮ ਤੇ੍ ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਸ 
ਸੰਤੁ੍ਵਲਤ੍ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਸਾਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਖ਼ਾਵਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਨੀ 
ਪਏਗ੍ੀ, ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਨਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ. 

ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ੍ ਮਸਤ੍ ਨੇ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਜਵੇਂ ਹੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਚਲੇ ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ 
ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੇ ਹਮਵਖ਼ਆਲੀ, ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਪਛਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹਫ਼ਤੇ੍ਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ੜਬੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਬਦਨਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਗ੍ਰ ਇਹ 
ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ੍ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ, ਸਾਰਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ੍, ਇਹ ਇਿੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਸਾਰੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ, ਇਣ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਈ ਸੀ…ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਬੇਹਦ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਨੇਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਹੈ. 
ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਫ਼ਰਕ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਲੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਵਵਿੱ ਚ, ਨਾਕਾਬਲ 
ਮਵਹਸੁਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ (Ibid: 231). 

 

ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਇਿੱ ਕ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 'ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਪਿੱਤ੍ਰ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਮਾਣਯੋਗ੍ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੈਘਾਮ ਲੈ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ' (Ibid: 232).  
 

ਆਖਰੀ ਟੈਲੀਗਰਾਿ 
 

ਜੇਨਕੀਨਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਦਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਨੇਰਗ੍ਰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲਾ 
ਵਗ੍ਆ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਰਾਤ੍ 9:10 ਵਜੇ ਭੇਜੀ ਆਖਰੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੈਰ-ਤ੍ਸਿੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਮਿੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਦੋ ਗ੍ਡੀਆਂ ਉਪਰ , ਮੁਮਵਕਨ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਸੀ: 'ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ 
ਪਏਗ੍ਾ' (Ibid: 234). 
 

15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ ਦਾ ਜਬਰ  ਪਰਵਾਸ 
 



ਨਾ ਤ੍ੇ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵਕ, ਮਜਬੁਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਵਕਿੱ ਨੇ ਵਹੰਦ , ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ. ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਰ  ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਪਛਿੱ ਮ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਪਵਹਲੀ ਵਹਜਰਤ੍ 12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਹੋਈ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ 1945 ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ, ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. 
ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ. ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਦੰਗ੍ੇਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦ ੇ
ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ, ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ 
ਮਿੱਧ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗ੍ਏ.  ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਫ਼ਜ਼ਲ ਮੁਕੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ 
ਵਕਹਾ: 
 

1947 ਦੇ ਬਸੰਤ੍ ਤੇ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਹੋਈ ਗ੍ੜਬੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਲਿੱ ਖ ਵਸਿੱ ਖ 
ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ , ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ, ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ. ਅਤੇ੍ ਬਲੁਵਚਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ 
ਗ੍ਏ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤੇ੍ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਇਣ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਝ ਠੀ ਕਹਾਵਨਆਂ 
ਦਿੱ ਵਸਆਂ ਗ੍ਈਆਂ; ਹਕੀਕਤ੍ ਤੇ੍ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ, ਅਕਸਰ ਨਾਟਕ ਖੇਲੇ ਗ੍ਏ (Khan, 1963:62). 

 

ਹੋਰ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 2 ਲਿੱ ਖ ਲੋਕ ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬਸੰਤ੍ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ 
ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 5 ਲਿੱ ਖ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਜਾ ਚ ਕੇ 
ਸੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣੇ. 
 

ਲਾਿੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕ  
 

ਮਸ਼ਹ ਰ ਭਾਰਤ੍ੀ ਪੇਂਟਰ ਸਤ੍ੀਸ਼ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਐਬਿੱਟ ਰੋਡ ਉਪਰ ਸਵਥਤ੍ ਵਨਸ਼ਾਤ੍ ਵਸਨੇਮਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਰਵਹੰਦੇ 
ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮਵਹਫ਼ ਜ ਇਲਾਕਾ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ  ਮਹਿੱ ਲੇ ਸਨ. ਪਰ 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 
 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਿੱਨਾ ਹੀ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਵਾ, ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਥੋੜਾ 
ਬਹੁਤ੍ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਲੁਟਣ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਣ. ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਮਵਹਫ਼ ਜ ਜਗ੍ਹ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਆਈ ਅਤੇ੍ ਉਹ 
ਸੀ ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ ਭਵਨ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ ਲਾਲਾ ਅਵਚੰਤ੍ ਰਾਮ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਸਾਥੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ, ਸਰਵੇਂਟਸ ਔਫ ਦੀ ਵਪਪਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਠਵਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਹ 
ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਕਈ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ 
ਵਭਅੰਕਰ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਸੰਪਤ੍ੀ ਉਪਰ ਕਿੱ ਢਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ (Gujral, 
1997:73). 

 



ਸਤ੍ੀਸ਼ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਛ ਆ-
ਛ ਤ੍ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਜਹਲਮ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਦੋਨੋ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨ ੰ  
ਕਰੀਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ, 'ਜੋ ਵਹੰਦ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਬਾਰੇ ਬੇਹਦ ਜੋਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਸਲ ਕ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਛ ਆ-ਛ ਤ੍ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਵਇਅੇ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ, ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ' (Ibid: 77). ਵਜਹਲਮ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, 
ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ਲੁਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗ੍ਵਾਹ ਨੇ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ:   
 

ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁਵੜਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹਾਸਟਲ (ਛਾਤ੍ਰਾਵਾਸ) ਉਪਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਹਮਲਾ ਸੀ (ਇਹ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ). ਇਣ ਆਵਾਸਣਾ ਦੇ ਕਪੜੇ ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ 
ਉਤ੍ਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ, ਅਤੇ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲਾਇਆ 
ਵਗ੍ਆ. ਉਥੇ ਉਣ ਕੁਵੜਆਂ ਦਾ ਸਾਮ ਵਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਵਕਰਤ੍ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜੋ 
ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੁਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲਾ ਵਦਮਾਗ੍ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Ibid:80). 

 

ਕੁਿਾਰ ਚੰਦ 
 

ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਅੰਜਲੀ ਗ੍ੇਰਾ ਰੌਇ, ਜੋ ਖੁਦ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਅਰੋੜਾ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਖਦੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ. 2010 ਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮੀਰਾ ਚੰਦ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਸਕਾਂ. 
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ 
ਪਿੱਕਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਕੁਮਾਰ ਚੰਦ ਨੇ 1947 ਤ੍,ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਦਿੱ ਸੀ:  
 

'ਅਸੀਂ, ਇਿੱਕ ਵਸੰਧੀ ਵਪਾਰੀ ਪਰਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ੍ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੇ੍ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਕਈ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍ ਰਵਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਕਲਾ ਗ੍ੁਜਰ ਵਸੰਘ ਤੇ੍ ਵਿੱ ਸ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਦੀ ਰਲੀ-ਵਮਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ. ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ੍ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਭੈਣ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਪਹਾੜੀ ਸਵਹਰ ਤੇ੍ ਭੇਜ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਟੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਹ ਕਤ੍ਲ ਅਤੇ੍ ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਬੇਹਦ ਡਰ ਗ੍ਏ. 
ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤ੍ੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਗ੍ਲੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਭਿੱਜੇ. ਇਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਬਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ 
ਹਮਲਾਵਾਰ ਘਰ ਲੁਿੱ ਟਣ ਤੇ੍ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਪਰ, ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਦੌੜਣ ਲਗ੍ ਗ੍ਏ, 
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱਕ ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਤੇ੍ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤੇ੍, ਇਿੱਕ ਕੈਂਪ ਤੇ੍ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੌਤ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ੍, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਲ 
ਸਕਦਾ.' 

 



ਪਰਾ   ੇਨਵਲ 
 

'ਮੈਂ 1946 ਤ੍ੇ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 
ਸਨ, ਜਦ ਦੰਗ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਜ ਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਮੁਘਲਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਨੰੁ ਵਮਲ ਕੇ, ਇਿੱਕ 
ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਟੋਲੀ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਸਤ੍ਾਰ ਬਿੱ ਨਹ ਣ ਦੇ 
ਲਹਜੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ, ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀ 
ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ, ਵਜਸ ਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਦ ਜੇਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਬੀਡਨ ਰੋਡ ਤ੍ਿੱ ਕ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮਵਹਫ਼ ਜ ਇਲਾਕਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ 
ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਦਿੱ ਸ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਕ ਲ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਅਤ੍ੇ 
ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. 

'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਡਾਕ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱ ਸੀ. ਜਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਲਕੁਲ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਹਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ: 'ਪੰਡਤ੍ ਜੀ, ਤ੍ੁਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤ੍ੇ 
ਜਦ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਦ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ.' 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਗ੍ਿੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਡਿੱ ਬੇ ਤ੍ੇ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਯ ਰੋਵਪਆਨ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਸੀਟਾਂ ਲਿੱ ਭ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਬਠਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਤੰ੍ਨ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਤ੍ਾ-ਪਤ੍ਾ ਮਾਲ ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੰੁ, ਕਦੀ ਭੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ 1954 ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਟੁਿੱ ਟੇ-ਵਦਲ ਨਾਲ, ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ੇ 
ਸਵਰਗ੍ਵਾਸੀ ਹੋ ਗ੍ਏ.' 
 

ਨ ਰਿਲ ਤੇਜ ਨਸੰਘ ਚੋਪੜਾ 
 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ 1947 ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹਦ ਤ੍ਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤ੍ਜਰੁਬਾ ਹੈ. ਲਾਹੌਰ 
ਕਤ੍ਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਘਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ.  
'ਅਸੀਂ ਕੁਚਾ ਮੋਟਾ ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪਤ੍ਲੀ ਗ੍ਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 
ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਅਤ੍ੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ ੇਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਉਹ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ  
ਪਰਬਲ ਸਨ. ਇਹ ਗ੍ਲੀ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਰੋਡ) ਤ੍ੋਂ ਹਿੱਟ ਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਦੇ 
ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ, ਪੰਜ ਮੰਵਜ਼ਲਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਡੀ ਇਮਾਰਤ੍ 
ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਗ੍ਲੀਆਂ ਉਪਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 18 ਕਮਰੇ ਸੀ (ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਕਮਰੇਆਂ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ 



ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ), ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ, ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਹੋਰ ਦੋ ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਪਲੇ, ਵਿੱਡੇ ਹੋਏ. ਸਾਡੀ 
ਘਰ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ. 

'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਜੋ ਵਮਵਲਟਰੀ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਡਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ 
ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਬਹੁਤ੍ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਥੇ ਹੋਰ ਦਸ ਘਰ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਬਲਵਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗ੍ਵਲਆਂ ਤ੍ ੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 
ਇਕਿੱਲਾ ਵਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਪਰ, ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਭ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਪ ਰੇ ਇਕਸਾਰ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ 
ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਦੀਵਾਲੀ, ਈਦ ਅਤ੍ੇ ਹੋਲੀ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਮਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ 
ਦੇ ਮੌਕੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਤ੍ੋਹਫੇ, ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਵਾਜ ਸੀ. ਸਾਡੇ 
ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱ ਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਅਤ੍ੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ, ਇਿੱਕ 
ਦ ਜੇ ਨਾਲ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. 

'ਮੇਰੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਡੇ ਭਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਵੀ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਗ੍ੈਰ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਭਰਾ ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
1947 ਤ੍,ੇ ਮੈਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਐਫ.ਸੀ.ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਬੀ.ਏ. ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-
ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. 

'ਹਾਲਾਤ੍ ਮਾਰਚ/ਅਪਰੇਲ 1947 ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਫ਼ਸਾਦ, ਅਕਸਰ 
ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ ਇਸ 
ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਹਿੱ ਸੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 
ਤ੍ੇ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ , ਤ੍ਣਾਅ ਬੇਹਦ ਵਧ ਵਗ੍ਆ. ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ 
ਹਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਕੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਵਰੋਧ, ਹੜਤ੍ਾਲਾਂ ਵਗ੍ੈਰਾ, ਲਾਹੌਰ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਪਰ, ਸਾਨ  ਤ੍ਾਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁਿੱ ਧ ਅਤ੍ੇ ਜਲਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜਾਂ, 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ. ਕਰਵਫਊ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  
ਲਾਗ੍  ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤ੍ੇ, ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਜਬ ਤ੍, ਮੋਟਾ ਚੌੜਾ ਗ੍ੇਟ ਸੀ. ਉਣ 
ਵਦਨਾਂ ਤ੍,ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤ੍ਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ 
ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਵਦਨ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਵੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ. ਨਾਲ ਦੀ ਗ੍ਵਲਆ ਂ
ਵੀ ਬੇਹਦ ਪਤ੍ਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗ੍ਲੀ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਗ੍ਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਅੰਦਰ ਨ ਸਵਹਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਜ ਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ , ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤ੍ੀਜੇ ਅਤ੍ੇ ਚੌਥੇ ਮੰਵਜ਼ਲ ਦੀ ਬਾਰੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 
ਹੁਣ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. 



'ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਟਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇਆਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ, ਲਹ ਲੁਹਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਖੁਲਹੇ  
ਥਾਂ ਤ੍ੇ ਸੁਟ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਖ ਹ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ. 
ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗ੍ੀਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤ੍ਲ ਹੰੁਦੇ ਵੀ ਵੇਵਖਆ, ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁੰ ਡੇ ਬੇਕਸ ਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰਦੇ ਵਦਖਦੇ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ , ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ 
ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਵਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ ਕੇ ਫਿੱ ੜ ਕੇ ਰਵਖਆ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, 
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਵੇਵਖਆ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤ੍ੇ 
ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਕਰ ਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਵਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਨ  
ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਗ੍ੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹੋ 
ਰਵਹਆਂ ਸਨ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਮੁਸਵਲਮ, ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਕਰ ਰ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਇੰਤ੍ਹਾ ਜਨੁਨੀਪਨ ਸੀ 
ਵਜਸ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ , ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਸਆਸਤ੍ ਦਾ ਰੰਗ੍ ਚਵੜਹਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਣ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ. 
'ਜ ਨ ਅਤ੍ੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੇ, ਉਪਦਰਵੀਆਂ ਦੇ ਮਜਮੇ ਨੇ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਸਾੜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਵਧਾ ਵਦਿੱ ਵਤ੍ਆਂ. ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਦੇ ਗ੍ੋਲੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਲੀਰੇਆਂ ਨਾਲ 
ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਕੇ, ਪੇਟਰੋਲ ਜਾਂ ਵਕਰਾਸਨ ਤ੍ੇਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਗ੍ਿੱ ਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛਿੱਤ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ 
ਵਨਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵਡਗ੍ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਲਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. 

'ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਇਣ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਨ ੰ , ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ 
ਅਫ਼ਸਰ ਵਧਾਵਾ ਅਤ੍ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਹੰਦ  ਆਬਾਦੀ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਮੈਨ ੰ  ਨਾਂਅ ਯਾਦ 
ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਖੁਲਹੇ-ਆਮ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਿੱ ਡੇ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. 

'ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਫੀਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਉਹ 
ਇਿੱਕ ਦਬੰਗ੍ ਵਕਸਮ ਦਾ ਸ਼ਕਸ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਘਰ 
ਉਪਰ ਅਿੱਗ੍ ਦਾ ਗ੍ੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਿੱ ਵਟਆ ਵਗ੍ਆ. ਹਾਂ, ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਰਫੀਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕੀਤ੍ੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ 
ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਜ ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸੁਸ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ 
ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 



'ਆਪਣੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਬੇਹਦ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਜਾਂ 
ਨਜਦੀਕ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ. 
ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਰਿੱਬ ਅਗ੍ੇ ਪਰਾਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਅਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਕ ਸਾਨ  ਵਕਸੇ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ. 

'ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕਰਨਲ ਗ੍ੁਰਚਰਨ ਵਸੰਘ ਚੋਪੜਾ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਬਲ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ 
ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਵਧਕਾਵਰਕ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ, ਆਪਣੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਸਟੇਸਨ 
ਵੈਗ੍ਨ ਦਾ ਇਿੱਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇ
ਸਾਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੋਵਖ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ 2 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਸਾਨ ੰ  ਬਚਾ ਕੇ ਕੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਇਆ. ਗ੍ਿੱਡੀ ਨ ੰ , ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਦੇ 
ਬਾਹਰ, ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਨ , ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਵਨਕਲਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਮਨਟ 
ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੇਹਦ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਦਿੱ ਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ, ਜੋ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਬਗ੍ੈਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਲੀਤ੍ੇ ਉਸ ਘਰ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗ੍ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਕਲੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਵਸਪਾਹੀ ਟੌਮੀ ਗ੍ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹੁੜਦੰਗ੍ੀ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਰ ਅਤ੍ੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਵੇਵਖਆ. 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਲ ਰਵਹਆਂ ਸੀ. ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਸਰਫ਼ 
ਵਮਵਲਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਟੌਮੀ ਗ੍ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੋਂ, ਬੜੀ ਤ੍ੇਜ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਚਲਾਈ ਅਤ੍ੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਅਸੀਂ 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. 

'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਗ੍ੁਆ ਬੈਠੇ. ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਕੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ 
ਬੇਘਰ, ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਵਹਗ੍ੁਰ  ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗ੍ੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਵਜ਼ੰਦਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਰਨਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਬਲਕੁਲ 
ਅਖੀਰੀ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਗ੍ਲੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਥਾਂ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
 

ਿਰਨਕਸ਼  ਨਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ 
 

'ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਜੋ ਵਸਆਸਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਜਗ੍ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤ੍ੇ ਵਾਹਗ੍ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਬਹ ਸ਼ੰਖਅਕ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ. ਮੈਂ 12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ 
ਕੇ ਅਪਨੇ ਵਪੰਡ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਦ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸੋਹਨ ਵਸੰਘ ਜੋਸ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ 
ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਢ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਸਵਤ੍ਨਤ੍ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਆਏ. ਜਦ ਮੈਂ 1946 ਤ੍ੋਂ 



ਪਵਹਲਾਂ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨ ੰ  ਵਤੰ੍ਨ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਪਰ, ਹਾਲਾਤ੍ ਜਲਦ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਦੁਜੇ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ 
ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕੋਈ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ , 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਲਈ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿੱ ਟੜਵਾਦੀ ਖਾਵਲਸਤ੍ਾਨੀ ਵਸਿੱਖਾਂ (ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਵਠਕਾਣੇ ਰਹੇ 
ਨੇ) ਦੀ ਧਮਵਕਆਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ.' 

ਸੁਰਜੀਤ੍ ਨੇ ਮਾਰਚ 2005 ਵਵਿੱ ਚ, ਦ ਜੇ ਕਵਮਊਵਨਸਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ 
ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਸੀ.ਆਰ.ਅਸਲਮ, ਬਲਵਕ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤ੍ੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਿੱ ਰਫ਼ ਵੀ ਵਮਲੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਠੀਕ ਕਰਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਬਾਰੇ, ਇਿੱਕ ਪੈਘਾਮ ਭੇਵਜਆ. 
 

ਨਗਆ ੀ ਿਨਿੰਦਰ ਨਸੰਘ 
 

'ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਸਾਧਾਰਣ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 
ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗ੍ਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  
ਬਚਾ ਸਕਾ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. 12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਬੇਹਦ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ. 12 (13) ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤ੍ਸ਼ਾਹੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਹਮਲਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਪ ਰ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਪ ਰਣ 
ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਡਾ.ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵ, ਤ੍ਦ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਵਕ ਉਹ ਫ਼ੌਜ਼ ਕੋਲ ਜਾ 
ਕੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮਦਦ ਲੈਣ. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਨ ਵਰਹਾ ਸੀ. 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਜੰਗ੍ ਦੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਵਕਸੇ ਵਸਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਵਜ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਵਡਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਮਦਦ ਲਈ ਵਦਿੱਲੀ ਭੇਵਜਆ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਜਾ ਕ ੇ
ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਤ੍ੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਾਂਗ੍ਾ. ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਵੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 
ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ ਸਾਨ  ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਪਟੇਲ ਇਿੱਕ ਸੋਫੇ ਉਪਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਦੋ". ਮੈਂ ਵਕਹਾ, "ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਅਗ੍ਰ 
ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਲਾਹੌਰ ਇਿੱਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ." ਮੇਰਾ ਮਿੱਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਪਟੇਲ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ੍ ਤ੍ੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਵਕਆ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਕਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਤ੍ੇ 



ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ ਵਜਨਾਹ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਸ ਬਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ੁਆਇਆ ਪਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਰਹਨੁਮਾ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ.' 
 

ਯੁਵਰਾਜ ਨਕਰਸ਼  
 

'ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪ ਰਬੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 
ਜਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾ ਨੇ, 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਨਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਕਥੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੰ ਵਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ "ਕਾਲਪਵਨਕ" ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਸੀ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਵਨਸ਼ਠਾ 
ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾ ਖੁਲਹੇ-ਆਮ ਆਪਣੇ ਸਵਹਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱ ਖ ਲੈਣ ਲਗ੍ੇ. 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਨੇ ਮਵਹਸੁਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਜੁਰਮੀ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'ਚੁੰ ਵਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਦੀ 
ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰੀ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ, ਮਗ੍ਰ "ਕਾਲਪਵਨਕ ਸਰਹਿੱਦ" ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹਦਬੰਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਸਰਦਾਰ ਰੇਖਾ 
ਬਣ ਚੁਕੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕੋਣ ਸੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਕੋਣ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਧਾਨ. ਸਾਨ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਲੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਡੀਆ 
ਨ ੰ . ਹੋਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਗ੍ਰ ਆਸ ਲਗ੍ਾ ਕੇ 
ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  "ਦ ਜੀ ਵਜਹਾਂ" ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ, ਵਜਿੱ ਤ੍ ਲੈਣਗ੍ੇ. 

'13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫੜਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹ ੰ ਵਚਆ, ਤ੍ਦ ਕਰਵਫਊ ਚਾਲ  ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਕਰਵਫਊ ਸਾਮ ਦੇ ਛੇ ਵਜੇ ਚਾਲ  
ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਟਰੈਨ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਰਾਤ੍ ਦੇ 8:30 ਸੀ. ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਇਿੱਕ ਇਸਾਈ ਦਖਿੱਣ ਭਾਰਤ੍ੀ, ਵੀ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਸੇਲ ਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ. ਪਰ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚਲਣੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ੍ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੇਲ ਨ ਦਾ ਡਿੱ ਬਾ 
ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਜਸ ਗ੍ਿੱਡੀ ਨੇ ਸਾਨ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਚਪਰਾਸੀ, ਜੋ 
ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਚੁਵਕਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਾਨ  ਸੇਲ ਨ ਤ੍ ੇ
ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਕਿੱ ਲੇ ਬੈਠਨਾ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸੀ. ਵਜਣ ਸ਼ਕਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਲ ਨ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਯਾਰਡ ਤ੍ੇ ਲੈ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਬੈਠਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਬਚ ਗ੍ਈ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ 



ਪਵਹਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ, ਮੇਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਇਵਡੰਗ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਡਿੱ ਬੇਆ ਦੀ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਵ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਦੀ ਸੀ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਿੱਕ 
ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਆਈ. ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਔਰਤ੍ਾਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿੱਚੇ ਫਿੱ ੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. 
ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਹੁਣ 
ਬਵਵੰਜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ੍ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਸ 13 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਸਾਮ ਦੇ ਉਣ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਭਰੇ ਵਚਹਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ. ਮੈਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਲਾਹੌਰ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਬਦਲੇ ਦਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਧੇਗ੍ਾ, ਜਦ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਦੀ ਖਬਰ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਹਿੱ ਸੇਆ ਤ੍ੇ 
ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਅਖੀਰਕਾਰ, ਦੇਰ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਚਲੀ. ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਵਹਰ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍, ਤ੍ੜਕੇ ਪਹੰੁਚ 
ਵਗ੍ਆ. 
 

ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨਸੰਘ 
 

ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਸਿੱ ਖ ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ 50ਵੀਂ ਸਾਲਵਗ੍ਰਹ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਲੇਖ 'ਲਾਸਟ ਡੇਜ ਇਨ 
ਲਾਹੌਰ: ਫਰੌਮ ਦ ਵਬਰਟਲ ਸੇਕਊਵਰਟੀ ਔਫ ਐਨ ਏਲੀਟ ਰ ਫਟੌਪ, ਏ ਵਵਊ ਔਫ ਏ ਵਸਟੀ ਬਰਵਨੰਗ੍' ਵਲਵਖਆ 
ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਜ ਨ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਫ਼ਸਾਦ ਵਧ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਪਿੱਕੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ 
ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ; ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ 
ਸੀ. ਪ ਰੇ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਰਗ੍ੀ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਫਰ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ਾ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤੇ੍ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤੇ੍ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ.  

ਜ ਨ ਦੀ ਉਹ ਦੁਪਵਹਰ ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਤੇ੍ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤ੍ੋਂ ਵਾਪਸ 
ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਰਿੱਲਾ-ਗ੍ੁਿੱ ਲਾ ਸੁਵਣਆ. ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛਿੱਤ੍ ਤੇ੍ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ੁਰਜ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  
ਆਪਣੀ ਵਭਅੰਕਰ ਗ੍ਰਮੀ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਲੇ, ਸੰਘਣੇ ਧ ੰ ਅੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਬਿੱ ਦਲ 
ਵਨਕਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਮਹਿੱਲਾ 
ਹੁਣ ਅਿੱਗ੍ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਨੇ ਗ੍ੇਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋ੍ੜ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਸੀ. 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਣ ਦੀ ਵਹਮਿੱ ਤ੍ ਚਲੇ ਗ੍ਈ. ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ੍ ਟੁਕੜੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ 
ਨਾਰਾ ਵਕਆ? ਲ਼ਾਇਲਾਹਾ ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ' ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਤ੍ਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ.  
ਇਸ ਖਲਬਲੀ ਦਾ ਲਾਉਰੇਂਸ ਰੋਡ (ਹੁਣ ਬਾਘ-ਏ-ਵਜਨਾਹ) ਅਤੇ੍ ਨਵਹਰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ ਰਬੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਸੀ, ਤੇ੍ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਡੀਆਂ ਤੇ੍ ਦਫ਼ਤ੍ਰ 
ਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਕੌਸਮੋਪੌਵਲਟਨ ਜਾਂ ਵਜਮਖਾਨਾ ਕਲਬ ਤੇ੍ ਟੈਵਨਸ ਖੇਡਦੇ, ਰਾਤ੍ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 



ਹੰੁਦੀਆਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਸਕੌਚ, ਵਜਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੋਤ੍ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ੍ 11 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਵਰਆ ਦੇ ਪਾਨੀ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਵਗ੍ਦੀ. ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍, ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਭਾਈਵਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਵਮਜ਼ਾਜੀ ਕਾਇਮ ਸੀ. 

ਵਕਤ੍ ਦੇ ਚਿੱ ਕੇਆਂ ਦੀ ਰਫਤ੍ਾਰ ਤੇ੍ਜ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਪ ਰਬ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼, ਉਰਦ  ਤੇ੍, ਵਿੱ ਡੇ 
ਵਿੱ ਡੇ ਲ਼ਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ੍ ‘ਪਾਰਸੀ ਕਾ ਮਕਾਨ’ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਇਸਾਈ 
ਕਰਾਸ ਪੇਂਟ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਬਗੈ੍ਰ ਵਕਸੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਛਾਣ 
ਸਾਫ਼ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ, ਵਸਰਫ਼ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਸੀ.  

ਜੁਲਾਈ 1947 ਤੇ੍, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਦੀ ਕਹਾਵਨਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ੍ ਫੈਲ 
ਗ੍ਈਆ, ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਪਨਹਗ੍ੀਰ ਪਛਿੱਮ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਗ੍ੁਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ 
ਵਦਤ੍ਾ…ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ੍ ਪਵਹਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਕਰਸ ਏਵਰੇਟ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ 
ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. ਛੇ ਬਲੁਚ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਤੇ੍ ਮੇਰੀ ਪਤ੍ਨੀ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਦੀ 
ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫਿੱ ੜੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਵਕਅੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਕੋਲ, 
ਕਸੌਲੀ ਤੇ੍ ਭੇਜ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ…ਮੈਂ 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਵਦਿੱਲੀ ਪਹ ੰ ਵਚਆ. (Ibid.)  

 

ਅੱਨਿਰਤਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਿੁਸਨਲਿ  
 

ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਅੰਸ਼, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਵਕਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਪਵਹਲਾਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. 
 

ਚੌਧਰੀ ਿੋਿੱਿਦ ਸੈਦ 
 

ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ 10 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਥੇ ਵੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਲੌਰਡ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਦੇ 
ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਵਜਸ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਥੇ 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ), ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਵਹਮਿੱਤ੍ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. 10 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਪੁਵਲਸ ਐਸ.ਪੀ., ਸ਼ਰੀ ਕੌਲ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਜਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਦਿੱ ਸਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਵਕ ਦੁਜੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਲੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਵਰਜ਼ਰਵ ਬਲ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ ੇ
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਹਵਥਆਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਲਾਇਨਸ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ…ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ, ਨਵੀਂ ਭਰਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤ੍ੇ ਪੰਵਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ…ਇਨ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਪਵਹਲੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਹੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗ੍ੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਤ੍ਬਾਹੀ ਮਚਾ 



ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਉਪਦਰਵੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ. 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਪੁਵਲਸ ਨਾਕੇ ਹਟਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ. ਸਵਹਰ ਤ੍ੇ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਮਵਲਟਰੀ ਵੀ ਦੰਗ੍ਾਇਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ 
'ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਮਵਲਟਰੀ' ਦਾ ਵੀ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ 
ਚਲਦੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਾਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ. ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਸ਼ਰੀਫਪ ਰਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਭਿੱਜੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹਲਾਕ 
ਹੋ ਗ੍ਈ. 

ਮਹਾਨ ਵਸੰਘ ਗ੍ੇਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਮਸ਼ਨ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਨੇ, ਵਮਸ ਐਟਵਕਨਸਨ 
ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ, ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਸ਼ਰਨ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਵਾਈ. ਕਰੀਬ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਅਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਛਾਉਣੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 

14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਉਪਨਗ੍ਰੀ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਰੀਫ਼ਪ ਰਾ ਇਕਿੱ ਠਾ 
ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 1 ਲਿੱ ਖ ਹੋ ਗ੍ਈ…ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, 
ਕਪ ਰਥਲੇ ਅਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੀ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜਵਾਨ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਕੇ 
ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਿੱ ਵਡਆਂ ਤ੍ੇ, ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਵਣਆਂ ਦਿੱ ਵਸਆਂ. ਸ਼ਰੀਫ਼ਪ ਰਾ ਤ੍ੇ 
ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 600 ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਤ੍ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗ੍ਏ…ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਣ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਆਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਔਰਤ੍ਾਂ,  ਜੋ ਮਹਾਨ ਵਸੰਘ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ਰੀਫਪ ਰਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਵਦਨ-ਦਹਾੜੇ, ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰਜ ਭਾਈ ਫ ਲਾ ਵਸੰਘ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ 
ਇਤ੍ਲਾਹ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੁਪਵਰਨਟੇਂਡੇਨਟ, ਰਾਏ ਬਹਾਦ ਰ ਬਦਰੀ ਦਾਸ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 15 ਨ ੰ  
ਸ਼ਰੀਫਪ ਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਣ ਕੁਵੜਆ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ਾ (Said, 1993: 143-8). 

 

ਸ਼ੇਖ਼ ਅਰਸ਼ਦ ਿਬੀਬ 
 

'ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਪਾਰੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੀ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ੀ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਵਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਸਾਡੇ 18 ਮਕਾਨ ਅਤ੍ੇ 3 ਹੋਵਸਅਰੀ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਿੱ ਟੜ 
ਸਮਰਥਕ ਸਨ. ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਲੇਗ੍ਾ, ਇਿੱਨਾ 
ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 
ਰਹਨੁਮਾ, ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਯਾਦ ਨੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ. 



ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿੱ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ 
ਵਨਭਾਉਣਾ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਮਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ 
ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗ੍ੜ ਚੌਕ ਫ਼ਰੀਦ ਸੀ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਨੈਿੱਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ 
ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਗ੍ਲਤ੍ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰੀਬ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਹੰਦ  ਲਾਲੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ 
ਜਾਣਗ੍ੇ. 

'ਜਦ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕਦੀ ਅਮਨ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਰੋਜ਼ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਵਕਅੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਡਪਟੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਵਬਲਕੁਲ ਗ੍ਲਤ੍ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ 
ਵਿੱ ਲ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪੁਵਲਸ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਭਾਰੀ ਸਨ, ਜੁਰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ 
ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਜਵਰਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ, ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਸੀ. 
ਉਹ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਿੱ ਲੇਆ ਤ੍ੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ 10 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਵਕਉਂਵਕ ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ 
ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਇਿੱਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਬਲ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਆਪਣੇ ਸਹ-ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਹੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਰੁਖ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਸਾਨ  ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੌਟੇ, ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰ 22 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਪਲੜਾ ਵਬਲਕੁਲ ਪਲਟ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ ੇ
ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ਾਜਰ ਮ ਲੀ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਗ੍ਰੋਹ ਹਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ੍, ਅਸੀਂ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ. ਇਹ ਸਭ ਵਬਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਪੁਰਾਣਾ 
ਚੈਨ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.' 
 

ਚੌਧਰੀ ਿੁਿੱਿਦ ਨਸਨਦੱਕ 
 

'ਮੈ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਿੱ ਡੀ ਗ੍ਿੱਲੀ ਅਰਾਇਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ 
ਗ੍ਿੱਲੀ ਅਰਾਇਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਸਾਡੀ ਤ੍ੋਂ ਅਗ੍ਲੀ, ਗ੍ਲੀ ਵਤ੍ਵਾਵਰਆਂ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਹੰਦ  ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਪ ਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ. ਵਤੰ੍ਨੋਂ  ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਖ਼ਆਲ ਰਖਦੇ 
ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਦਾ ਨਾ ਤ੍ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ. ਹਰ ਇਿੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਫ਼ਸਾਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਤ੍ਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਜੁਰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 



ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਬਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਾ 
ਦੇ ਗ੍ੋਲੇ ਸੁਿੱ ਟ ਕੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ. 10 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਰਵਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਹਕ ਮਤ੍ ਸੰਭਾਲ ਲੀਤ੍ੀ. ਹਵਥਆਰਬੰਦ 
ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. 

'ਅਸੀਂ 13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਵਮਆਂ ਚਨਨ ਦੀਨ ਵਪਿੱ ਛੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਪਵਹਲਾਂ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ . ਅਸੀਂ ਤ੍ਾਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹੰੁਚੇ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ 300 ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਤ੍ਦ, ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ, ਵਮਆਂ ਅਬਦੁਲ ਘਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਨੇ 
ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਉਂਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਮਵਰਅਮ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ 
ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪਆਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਜ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ ੇਆਪਣੇ 
ਦਾਦਾ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਦੋਨੋ ਸੰਤ੍ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. 

'ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੋਲੀਬਾਰੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਵਡਗ੍ਦੇ ਹੋਏ ਵੇਵਖਆ. 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਫੜਾ-ਤ੍ਫੜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ 
ਸੀ. ਵਜਸ ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਵਕ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ 
ਇਕਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਵਕਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਡਿੱਬੇਆਂ ਤ੍ੇ ਥਾਂ ਲਿੱ ਭਣੀ ਪਈ. ਲਾਹੌਰ ਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 
ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਵੀ ਹਫੜਾ-
ਤ੍ਫੜੀ ਦਾ, ਇਿੱਕ ਵਰਗ੍ਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ਾਂ 
ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਣੀ ਪਈ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦਾ 
ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ.' 
 

ਉਿਰ ਸਈਦ 
 

'ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਉੱਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ੁਜਿੱ ਰ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਸੀ ਪਰ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ 
ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਜਵਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਵਹੰਦੇ 
ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਸਆਸੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. ਇਥੇ ਖਾਕਸਾਰ ਅਤ੍ੇ ਅਹਰਾਰ ਆਪਣੇ ਜਲੁਸ 
ਕਿੱ ਢਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਰ ਵਹਿੱਦ  ਵੀ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਸਨ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਮਜਬੁਤ੍ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸੀ. 
ਡਾ.ਸੈਫ਼ੁਿੱ ਦੀਨ ਸਮੇਤ੍ ਕਈ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  ਇਸ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਗ੍ੈਰ-ਵਸਆਸੀ ਸੀ, 
ਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਇੰਸਾਫ਼ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ. 1945 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. 
ਮੈਂ ਤ੍ਦ, ਮੈਉ ਕਾਲੇਜ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸੀ. ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਝੜਪ 



ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ੍ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਬਲਰਾਜ ਬਾਵਾ, ਪਰੇਮਚੰਦ ਵੋਹਰਾ ਅਤ੍ੇ 
ਵਨਖਲ ਵਸੰਘ ਉਸੇ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ.  ਹਸਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਮੁਹਿੱ ਮਦ 
ਸਰਵਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਥੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਸਨੇਮਾ 
ਜਾਉਂੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਾਨੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੌਵਸਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰਖਦੇ ਸੀ. ਤ੍ੁਹਾਨ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਸਾਡੀ ਅਿੱ ਖਾਂ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੁਰ ਕਤ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਣ ਦੇ ਵਾਵਕਅੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮ ਹ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਗ੍ੜਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਸਾਡਾ ਸਮ ਹ ਆਪਸ ਤ੍ੇ ਵਮਲਦਾ ਵਰਹਾ ਪਰ, ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ 
ਮੇਰੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਕਿੱ ਟੜਵਾਦੀ ਅਕਾਲੀ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ 
ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ 
ਮੇਹਤ੍ਾ ਅੰਕਲ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਇਿੱ ਕਠਾ ਡਾਕ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰਾ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਾਰਵਤ੍ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਵਾਵਲਦਾ ਦ ੇਵੀ ਪੈਰ ਛ ਅੇ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ , ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਘਰ 
ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਹ 1946 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ. 

'ਜੁਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪ ਰਾ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਗ੍ੁਜਿੱ ਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ 
ਰਵਹਣ ਲਗ੍ੇ, ਜੋ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵਸ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੰਦੇ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਕਈ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਲੋਕ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਣਾਂ ਜਾਂ ਦੌੜਣਾਂ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ. 
ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਅਤ੍ੇ ਸੀਨੇ ਤ੍ੇ ਵੀ ਗੰ੍ਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾ 
ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਰਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਜਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 
ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ. 12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਪਵਹਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 
ਉਸ ਦੇ ਵਪਉ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕਈ ਦ ਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪ ਰਾ ਤ੍ੇ 
ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਸੈਕੜੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿੱ ਵਟਆ ਬਿੱਨਹ ੀ ਹੋਇਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨੇ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਜਸਮ 
ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਇਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਦ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵੇਖਣਾ, ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ 
ਸੀ. ਸ਼ਰੀਫ਼ਪ ਰਾ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਹਦ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਔਰਤ੍ਾਂ ਹਰ ਵਕਤ੍ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਦਆਂ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਬੰਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪ ਰਾ ਦੀ ਬਾਹਰੀ 
ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕਈ ਵਾਰ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਇਿੱ ਕ ਟਰਿੱਕ ਕੈ ਕੇ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਤ੍ੇ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਉਸ ਟਰਿੱਕ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਗ੍ੁਜਿੱ ਰ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. 



ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ੍ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ. ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗ੍ੁਜਿੱ ਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ 
ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਉਸ ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਸਕੇ. ਪ ਰੇ ਰਾਹ ਤ੍ੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  
ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਲਵਗ੍ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਵਸਰਫ਼ 
ਕੁਿੱ ਝ ਘੰਟੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਿੱ ਰ ਖ਼ਾਨ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ 
ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  1950 ਦ ੇਦਹਾਕੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਿੱਤ੍ਰ ਵਲਖਦੇ ਰਹੇ. ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਣ 
ਦੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਸਤ੍ ਵਕਥੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਵਖ਼ਆਲ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਵਕਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਬੀਮਾਰ ਹਾਂ. ਅਤ੍ੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਦੋਸਤ੍ ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲ ਵਵਿੱ ਚ 
ਰਵਹਣਗ੍ੇ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦਾ ਹਾਂ.' 
 

ਅਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ 
 

'ਮੇਰਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਮੋਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ. ਫ਼ਰਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜੇਲਹ 
ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰੁਡਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ 
ਨੇ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ 
ਮੰੁਡੇ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਿੱ ਲੇਆ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਦੋਨੋ ਦਲ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਰਣ 
ਮਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ, ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਰਵਹਮ ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍ , ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਬਲਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  
ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਵਹਦ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗ੍ਾ. 

'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਹਰ ਵਦਨ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ ੇ
ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬੇਹਦ ਦੁਖੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. 13 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਪ ਰੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਾਨ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵਥਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਸ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਰਖਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਪਰ, ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ ਗ੍ਈ ਂ
ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ 500 ਲੋਕਾ ਦੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ੍ 
ਅਸਲਮ ਵੀ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਕਤ੍ਲ ਸੀ. ਗ੍ੋਲੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਦਨ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਲਗ੍ੀ. ਉਸ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ 
ਵਚਹਰੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਦਮਾ ਝਲਕ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਚੰਗ੍ਾ ਗ੍ਾਇਿੱਕ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 
ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ. 

'ਸਾਡੇ ਸਮ ਹ ਦੇ ਅਿੱ ਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਮਰ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਬਗ੍ੈਰ ਮਾਕੁਲ ਇਸਲਾਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਫ਼ਨਾਏ, ਅਸੀਂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? 
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਯਾਮਤ੍ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੰਦੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਦਰਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਸਿੱ ਟਾਂ, ਭ ਕ ਅਤ੍ੇ ਵਪਆਸ ਸਤ੍ਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਗ੍ਿੱਡੀ ਫਿੱ ੜਣ ਦੀ 



ਜਦੋਜਵਹਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਈ ਝਗ੍ੜੇ ਅਤ੍ੇ ਬ ਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛ ਰੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸਾਧਨ ਵਦਖਾ 
ਕੇ, ਦ ਜੇ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤ੍ੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਧੀਮਾ ਅਤ੍ੇ 
ਬੇਹਦ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ. ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚੇ. ਇਹ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਬਖਰੀ ਪਈਆਂ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਤ੍ੁਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 
ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ  ਜਗ੍ਹਾਂ ਨ ੰ  ਸਾੜ ਕੇ ਢਵਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟੀ ਕਾਵਲਖ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. 
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸਤ੍ੇਦਾਰ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  
ਮੁਮਵਕਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਦਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਰੀਬ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਕਸਮਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ; ਪਰ ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਸਾਨ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਾਲ 
ਵਪਆਰ ਹੈ.' 
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ਪਛੱਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੁਸਨਲਿਾਂ ਦਾ ਿੜਹ 
 

13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ, ਵਪਿੱਛਲੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨਾਂ ਤੇ੍ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ 
ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, 5,000 ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ. 24 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ, ਇਹ 
ਤ੍ਦਾਦ 150,000 ਤ੍ਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ ਸੀ. 14 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, 50,000 ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. 14 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਕੁਿੱ ਲ 1,200,000 ਲੋਕ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਵਾਹਗ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ 
500,000 ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਸ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ੍ 400,000, ਅਤੇ੍ ਵਸਆਲਕੋਟ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਨਰੋਵਾਲ ਤੇ੍ 
200,000 ਜਦ ਵਕ 100,000 ਲੋਕ ਤੁ੍ਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਲੇਮਨਕੀ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਬੰਦੋਬਸਤ੍ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਅਤੇ੍ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨੇ 350,000 ਲੋਕ ਅਤੇ੍ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ 
ਨੇ 100,000 ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ. ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਝੰਗ੍, ਸਰਗ੍ੋਧਾ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ੍ ਸ਼ੇਖੁਪ ਰਾ ਤੇ੍ ਬਸਾ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 15 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ 5.4 ਵਮਵਲਅਨ 
ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 495,000 ਵਹੰਦ  
ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ 117,712 ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ 
ਵਾਲਟਨ ਸਮ ਹ ਦੇ ਕੈਂਪਾ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹ ਰਹੇ ਸੀ. 6 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਾਲਟਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤੇ੍ ਗ੍ੌਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਸੀ.  

9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਫਊਜੀਸ ਐਡਂ 
ਵਰਹੈਵਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਰ ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੀਨ ਨੇ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ 1,881,939 ਦਿੱਸੀ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਮਵਲਟਰੀ ਇਵਾਕੁਅੇਸ਼ਨ ਔਰਗ੍ੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਵਬਰਗੇ੍ਡੀਅਰ 
ਐਫ.ਐਚ.ਸਟੀਵੇਨਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਵੀ 3,50,000 ਮੁਸਵਲਮ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ (Pakistan 
Times, 22 December). 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ 4,680,000 ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾ 
ਨ ੰ , 10 ਦਸੰਬਰ ਤ੍ਿੱਕ ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. 
 
ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਸੱਖਾਂ ਦਾ ਿੜਹ 
 
29 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਛਿੱਡ ਕੇ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਹੰਦ ਆ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱ ਵਸਆ. 1 ਅਕਤ੍ੁਬਰ ਨ ੰ  ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,500 ਟਰਿੱਕਾਂ ਅਤੇ੍ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਦੋ 
ਬਟਾਵਲਆਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂਵਕ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾ ਸਕੇ. 4 ਅਕਤ੍ੁਬਰ ਨ ੰ  
ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ 1,431,600 ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਵਢਆ 
ਜਾਵੇ. ਉਸੇ ਵਦਨ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 115,000 ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. 7 



ਅਕਤ੍ੁਬਰ ਨ ੰ  ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ 50,000 ਵਹੰਦ ਆ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੀ ਤੇ੍ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਿੱਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤੇ੍ 
ਫਸੇ ਹੋਏੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ , ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਤੇ੍ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. 8 ਅਕਤ੍ੁਬਰ ਨ ੰ  ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ 
ਵਕ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਉਪਦਰਵੀ ਭੀੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਵਜ਼ੀਰ ਇਸਰ ਵਸੰਘ ਮਝੈਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਵਫ਼ਲੇਆਂ ਉਪਰ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਣ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ 
ਹਮਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ੍ ਜਾਣ. 8 ਅਕਤ੍ੁਬਰ ਨ ੰ  ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ੍ 
ਸ਼ੇਖ਼ੁਪੁਰਾ ਭੇਵਜਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ , ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਣ. ਇਸ ਦੇ 12 ਅਕਤ੍ੁਬਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 10,000 ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਵਜਹਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਮਦਦ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 16 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ, ਯ ਨਾਇਟੇਡ ਵਕੰਗ੍ਡਮ ਤ੍ੋਂ, 12 ਡਕੋਟਾ ਹਵਾਈਜਹਾਜ, ਵਕਰਾਏ ਤੇ੍ 
ਲੀਤੇ੍ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਹਰ ਇਿੱਕ ਜਹਾਜ 57 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ. 18 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ 
ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਪਛਿੱਮ ਪਝਾਬ ਅਤੇ੍ ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ ਤੇ੍ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਵਮਵਲਅਨ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਦਲ ਕਾਵਫਲੇ ਬਲੋਕੀ ਹੇਡਵਰਕਸ ਤ੍ੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. 
16,17,18 ਅਤੇ੍ 19 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ: ਹਰ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਔਸਤ੍ਨ 40,000 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਲੋਕ 
ਸਨ. 29 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ , ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਅਤੇ੍ ਵਮਆਂਵਾਲੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਛਿੱ ਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ 
ਹੁਣ ਵੀ 80,000-100,000 ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 16 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 6 
ਨਵੰਬਰ ਤ੍ਿੱਕ 3.2 ਵਮਵਲਅਨ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਚੋਂ 2.9 ਵਮਵਲਅਨ 
ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ੍ ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਵਮਵਲਅਨ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣਾ ਅਿੱ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ. 
 
ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਿਾ 
 
ਇਸ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ (ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ) ਨ ੰ  ਜੁਲਾਈ ਤੇ੍ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਹ 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਗ੍ੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤੇ੍ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਨ: ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, 
ਵਸਆਲਕੋਟ, ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ੍ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤੇ੍ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, 
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ੍ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ . ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ 9,000-15,000 ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਬਣੀ ਸੀ. ਮੇ.ਜਨਰਲ ਫ਼ਜ਼ਲ ਮੁਕੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱਤ੍ੀ (1964: 66) ਵਕ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਿੱ ਡਾ ਕਿੱ ਮ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਵਨਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ 
ਵਸਪਾਹੀ ਅਤੇ੍ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱਕ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ, ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ 
ਚਲਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਅਵਹਮ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਆਸਤ੍ੀ ਸ ਵਬਆਂ ਤੇ੍, ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ  ਦੇ ਭੰਗ੍ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਦੋਨੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨ ੰ  ਦੋਨੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਵਮਲੀ ਜੁਲੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਰਾ 



ਹਿੱਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਜਨਰਲ ਫ਼ਜ਼ਲ ਮੁਕੀਮ ਖ਼ਾਨ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਕਾਇਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਫ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਵਗ੍ਆ, 
ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਕਾਇਆਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼. ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਦੀ ਵਮਲੀ ਜੁਲੀ ਇਕਾਇਆਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਕ ਮਸੁਵਲਮ ਟੁਕਵੜਆਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ਮੇਾਲ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸੁਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉੇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਟੁਕਵੜਆਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ. ਇਣ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਡਵੋਮਵਨਅਨ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਉਧਾਰ ਤ੍ ੇਦਗੇ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆ ਂਦ ੇ
ਕਮਾਂਡਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਵਗ੍ਆਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਸਵਥਤ੍ ਹੋਣਗ੍ੀ…ਵਜਣ ਕਾਵਫਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦ,ੇ ਵਕਸੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਨ ੰ  ਗੁ੍ਆਇਆ (Ibid: 67-73). 

 
ਆਸਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤ੍ਾਵਾਰ ਕਾਲਮ ਲਈ ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪਿੱਤ੍ਰ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਮੈਂ ਲੇ.ਜਨਰਲ ਆਫ਼ਤ੍ਾਬ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ 
ਅਤੇ੍ ਬਾਅਦ ਤੇ੍, ਤ੍ਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਤੇ੍ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਮੈਂ, ਲੇ.ਜ.(ਵਰਟਾ.)ਆਫ਼ਤ੍ਾਬ 
ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ ਵਲਵਖਆ, ਜੋ 1947 ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਮੇਜਰ ਸਨ. 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਜਵਾਬ ਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਵਜ਼ਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਇਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਮਿੱ ਨੀ ਵਕ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ੌਵਜ਼ਆ ਦੀ ਬੇਹਦ 
ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਇਿੱਕ ਜਵਟਲ ਅਤੇ੍ ਵਵਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਨਸ ਬਾ 
ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਣ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿੱ ਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਇਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਪਿੱਕੀ ਗ੍ਿੱ ਲ ਸੀ ਵਕ, ਜਦ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਦਸਤ੍ਾ ਮੌਜ ਦ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. 
ਲੇ.ਜਨਰਲ ਆਫ਼ਤ੍ਾਬ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਕਈ ਵਾਰ 20-30 ਮੀਲ ਲੰਬੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ 150,000 
ਤ੍ਿੱਕ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਹੰੁਦੀ ਸੀ: 'ਬੈਲ ਗ੍ਡੀਆ,ਂ ਟਰਿੱਕ, ਮਵੇਸ਼ੀ, ਬੰਦੇ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ, ਬਿੱਚੇ, ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ੍ ਬਜ਼ੁਰਗ੍'. 
ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. 

ਨਾ ਤੇ੍ ਮੇ.ਜਨਰਲ ਫ਼ਜ਼ਲ ਮੁਕੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ ਅਤੇ੍ ਨਾ ਹੀ ਲੇ.ਜਨਰਲ ਆਫ਼ਤ੍ਾਬ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਤੇ੍, ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤੇ੍ 25 ਅਤੇ੍ 26 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ੍ ਗ੍ਏ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਮ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ੍, ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਸ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਤੇ੍ਜੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ੍ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ 
ਚਲਾਇਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਪੜਤ੍ਾਲ 
ਨ ੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ. ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Jeffrey, 1974: 516). ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ 
ਵਕ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਘੁਮਣ ਵਾਲੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਲੁਿੱ ਟੇਵਰਆਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. 
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਦੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਮਾਰਣ ਲਗ੍ੇ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹ-ਧਰਮੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ਆਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਗ੍ੇ (Marston, 2009: 496).  

ਬਾਅਦ ਤੇ੍, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਇਕਿੱਠੀ ਬਚਾਉ ਇਕਾਇਆਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ 
ਗ੍ਈਆਂ. 

ਲੇ.ਜਨਰਲ ਆਫ਼ਤ੍ਾਬ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  



ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ੍ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ (ਸਾਵਹਵਾਲ) 
ਤੇ੍ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਵਰ.) ਸਈਦ ਵਜਾਹਤ੍ ਹੁਸੈਨ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਅਤੇ੍ ਕਪ ਰਥਲਾ ਸਟੇਟ ਤੇ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਨੇ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ 
ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਇਆ (Husain, 2010: 
54–73). 

1947 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਵਢਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਵਕਆ ਸੀ. ਇਹ ਕਾਰਜ 
1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ਿੱਕ ਚਲਦਾ ਰਵਹਆ. ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ਿੱਕ ਚੋਟੀ ਤੇ੍ 
ਸੀ. ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਸਾਫ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਮ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਅਤੇ੍ ਘਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਦਵਰੰਦਗ੍ੀ ਨਾਲ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਈ ਆਸ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਕ ਕਾਨ ੰ ਨ 
ਅਤੇ੍ ਵਵਵਸਥਾ ਵਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਸਮਝ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ, ਦੋ ਅਲਗ੍ ਸੁਬੇ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਫ਼ੌਜ਼, ਸਰਹਿੱਦੀ ਪੁਵਲਸ ਅਤੇ੍ ਗ਼ਸਤ੍ ਵਾਲੇ 
ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਤ੍ਾ ਤੇ੍ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਦਰੁਸਤ੍ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਵਜਣ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਅਖੀਰਕਾਰ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਜਦ 8 ਅਪਰੈਲ 1950 ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਜ (ਅਲਪਸੰਖਅਕਾਂ) ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਇਿੱਕ, ਸਮਝੌਤੇ੍ ਉਪਰ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕੀਤੇ੍ 
ਗ੍ਏ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਲਆਕਤ੍-ਨਵਹਰੁ/ਨਵਹਰੁ-ਵਲਆਕਤ੍ ਪੈਕਟ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ੍ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਖ਼ਾਵਰਜ ਤੇ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ-ਜੋ ਯ ਵਨਵਰਸਲ ਡੇਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 
ਔਫ ਹਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਤੇ੍ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਇਿੱ ਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਿੱਕ ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ-ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਮਿੱ ਨ ਲੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਜ (ਅਲਪਸੰਖਅਕਾਂ) ਨ ੰ  ਸਮਾਨ ਨਾਗ੍ਵਰਕਤ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਭਾਂਵੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਇਸ 
ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ, ਦੋਨੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰਣਗ੍ੀਆਂ ਵਕ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਭ ਹਾਸਲ 
ਹੋਵ,ੇ 'ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ੍ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਪ ਰਾ ਇਹਸਾਸ, ਤ੍ਵਹਜੀਬ, ਸੰਪਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਇਿੱਜ਼ਤ੍, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਘੁਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ੍ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ੍ ਇਬਾਦਤ੍ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ੍ ਕਾਨ ੰ ਨ 
ਅਤੇ੍ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ' (Middle East Journal 1950: 344). ਇਿੱ ਸ ਸ ਤ੍ਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨ ੰ  
ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, 'ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਨੇ ਵਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੀ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਾਬੇਦਾਰੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਵਜਸ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਨੇ, ਅਤੇ੍ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' (Ibid.). ਇਹ ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਮੁੜਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
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ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ 

 

 
ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਵਸਆਲਕੋਟ, 
ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਸਨ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਮਜਾਵਰਟੀ (ਬਹੁਸੰਖਅਕਤ੍ਾ) ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਗ੍ੜੀ ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਸੀ. ਜ ਨ 1947 ਦੀ ਕਾਲਪਵਨਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 
ਵਹਿੱਸਾ ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਪਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ , ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਾਮੁਲੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ 
ਤ੍ਹਸੀਲ ਨ ੰ , ਜੋ ਦਵਰਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਛਿੱ ਮ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 15 
ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦੇ ਵਦਨ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ 
ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਲਵਹਰਾਂ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਮਾਰਚ 
1947 ਤ੍ੋਂ, ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ. 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇਜ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਪਛਿੱ ਮ 
ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਸ ਨੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇਜ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਸ਼ਕਰਗੜ ਤਿਸੀਲ 
 

ਦਵਰਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਛਿੱ ਮ ਦੀ ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਵਰਆ ਦੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬੇਹਦ ਛੋਟੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤ੍ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਇਕਾਈ ਨ ੰ , ਨਾ ਵਕ ਦਵਰਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਸਰਹਿੱਦ ਨ ੰ , ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਿੱਦ ਮਿੱ ਵਨਆ 
ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਦ ਜੀ ਵਦਸ਼ਾ ਤ੍ੇ ਵੀ ਲਾਗ੍  ਹੋਇਆ. 15 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨ ੰ , ਮੈਂ 
ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ, ਜੋ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵਜ਼ੀਰ ਰਵਹ ਚੁਕੇ ਨੇ, ਇਿੱਕ ਵਾਰ 
ਜ਼ਲੁਵਫ਼ਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁਿੱ ਟੋ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਖ਼ਾਨ ਜੁਨੇਜੋ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ. 
 

ਚੌਧਰੀ ਅ ਵਰ ਅਜ਼ੀਜ਼  
 

'ਜੁਲਾਈ 1947 ਤ੍,ੇ ਅਸੀਂ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਸਦਿੱ ਸ 
ਵਸਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੈਂ ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ 
ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਮੇਰੀਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਗ੍ੁਜਿੱ ਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ 



ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਉਪਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗ੍ਾ ਰਸ ਖ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸੀ 
(ਦਰਅਸਲ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸੀ) ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਪੰਡ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਖ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਬਾਦਤ੍ ਕਰਣ ਵਗ੍ਆ. ਉਥੇ ਕਈ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਕਰੀਰ 
ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵਾਂ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 
ਨਾ ਘਬੜਾਉਣ. ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਕੋਈ ਵਕਸੇ 
ਉਪਰ ਵੈਰੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਰੇਹਲ ਵਹੰਦ  ਬਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਹੰਦ  
ਬਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਵਲਖਾਈ ਅਤ੍ੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗ੍ੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੇ ਜਾਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਜਾਨਵਰਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਨ ੰ , ਬਗ੍ੈਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੀਤ੍ੇ, ਕਈ ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨੋਂ  ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ, ਰਾਮ ਸਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਵਵਆਕਰਣ ਦੇ 
ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਲਖੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਲੇਜਾਂ ਤ੍ੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਬਾਅਦ 
ਤ੍ੇ ਜਦ ਪਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ, ਵਕਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ ਬਤ੍ੌਰ ਲੇਖਕ, ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵਲਖ ਕੇ ਇਸੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨ ੰ  
ਛਪਵਾਇਆ. ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤ੍ੋਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਸਿੱਖੀ. ਉਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਗ੍ਆਨੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. 

'ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹਦ ਉਲਝਣ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਕਸ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਵੇਗ੍ਾ: ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 
ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ. ਬਰਾਹਮਣ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗ੍ੁਹਾਰ ਲਗ੍ਾਈ. ਉਹ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ 
ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ਵਗ੍ਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਦੋਨੋ 
ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲਗ੍ ਗ੍ਈਆਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਗ੍ਵਹਣੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਵਫ਼ਕਰ ਰਵਹਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਅਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਤ੍ ਛੋਟੀ 
ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ , ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖ ਬਸੁਰਤ੍, ਪੜਹੀ ਵਲਵਖਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸੁਚਵਜਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਜਦ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵੀਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ, ਦ ਜੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਦਵਰਆ ਦੇ 
ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ਾਂਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦਵਰਆ ਦੇ ਦ ਜੇ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਰਾਵੀ 
ਦਵਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਕਤ੍, ਬਹੁਤ੍ ਉੱਚਾ ਵਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਕਸ਼ਤ੍ੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਆਵਾਜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਵਕਸ਼ਤ੍ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਵਰਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ੍ 
ਵਸ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਵਕਸ਼ਤ੍ੀ ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਬੁਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨ, ਦੋ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਦਰਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ੍ 
ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਅਸ਼ੀਂ ਇਿੱ ਕ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜਹੇ ਹੋ 
ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਉੱਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹ-ਧਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ 
ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹਵਥਆਰ 



ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਬਰਾਹਮਣਾ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ, ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ 
ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਬਰਾਹਮਣ ਕੁਵੜਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਤ੍ ਮਹੀਨੇ ਰਵਹਆਂ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਵਨਮਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ 
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇਆਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਰਸੋਈ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਦੇਣੀ ਪਈਆਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, ਪ ਜਾ 
ਕਰਣ ਲਈ, ਅਹਾਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੇਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ, 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਵਾਜ਼ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਦੀ ਹੋਈ ਆਈ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਗ੍ਲਤ੍ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਣ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ 
ਸਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬਰੇਨ ਗ੍ਿੱ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਬੰਦ ਕਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕੈਪਟੇਨ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਪੁਵਛਆ, "ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਬੰਦ ਕਾਂ ਵਕਉਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ 
ਨੇ?" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਹੈ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਕੁਵੜਆ ਨ ੰ  ਫੜ ਕੇ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਹੈ". ਅਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਖੁਦ ਉਣ ਕੁਵੜਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰ ਲੈਣ. ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਹਦ 
ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਸੇ ਵਕਤ੍ ਦੋ ਵਹੰਦ  ਬੰਦੇ ਜੋ ਉਣ ਕੁਵੜਆਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ 
ਵਨਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਅਥਰ  ਆ ਗ੍ਏ. ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕੈਪਟੇਨ ਬੇਹਦ ਸ਼ਰਵਮੰਦਾ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ੍ੀ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਵੜਆਂ ਨੇ ਪਿੱ ਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ਾ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਵਹਣੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤ੍ੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ. ਵਫਰ ਉਹ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ. ਉਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਬੁਰੇ ਵਦਨ ਸਨ.' 
 

ਲਾਿੌਰ ਸ਼ਨਿਰ 
 

ਪਰਾਨ ਨੇਵਵਲ, ਆਪਣੀ ਲਾਹੌਰ: ਏ ਸੇਂਟੀਮੇਂਟਲ ਜਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਤ੍ੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ 
ਵਜ਼ੰਦਾਵਦਲੀ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ; ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਵਦਲ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਮਜੇਦਾਰ ਵਕਿੱ ਸੇ ਅਤ੍ੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਉਹ 1947 ਨ ੰ  
ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ੜਪ ਅਤ੍ੇ ਸਦਮੇ ਨ ੰ  ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ 
ਨੇ: 
 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਦਿੱਲ ਤੋ੍ੜਣ ਦਾ ਤ੍ਜਰਬਾ ਸੀ ਜਦ ਸਾਨ  ਆਪਣੇ ਵਪਆਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਿੱਡ ਕੇ, 
ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਦੁਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਸ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਸ ਦੀ 
ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਝਲਕ ਲੈ ਸਕੀਅੇ. ਅਚਾਨਕ, ਲਾਹੌਰ ਇਿੱ ਕ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਜਮੀਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ (1993:18). 

 
ਸੋਿ ਆ ੰਦ 



ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਹੰਦ , ਸੋਮ ਆਨੰਦ, ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਢ ੰ ਘੇ ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਜਦ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਭਿੱਜ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ: 
 

ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਰ ਤੇ੍ਜ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਰਹਨੁਮਾਈ ਸ਼ਵਹਰ 
ਤ੍ੋਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਜੋ 
ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇਿੱ ਂਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਡਰਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹਸਾਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ (1998: 36). 

 

ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਉੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ, ਇਹ ਵਵਰਤੰ੍ਤ੍ ਦੇਂਦੇ ਨੇ: 
'ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚ ਮਿੱ ਧ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ 

ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਾਸੀ ਂਿੱਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਐਤ੍ਵਾਰ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਮਿੱਤ੍ਰ, ਸ਼ਰੀ 
ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਬੇਦੀ (ਜਾਨੇ-ਮਾਨੇ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਭਨੇਤ੍ਾ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ), ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਮਸ਼ਹੁਰ ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਆਗ੍  ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ "ਲਾਲਾਜੀ ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਪੈਸੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ." ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਲਾਲਾ ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ ਇਿੱਕ ਬੈਂਕਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਬੇਦੀ ਜੀ ਅਿੱ ਜ 
ਐਤ੍ਵਾਰ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ." ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਚੁੰ ਵਕ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋ ਬੈਂਕ 
ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਦੋਨੋ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 

'ਉਸ ਵਕਤ੍ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਵੀ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ 
ਸਾਲ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਸਾਡੀ ਗ੍ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ 
ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਕਈ 
ਪਠਾਨ ਵਗ੍ਰੋਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਦੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 
ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਆਂ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ. ਠੀਕ ਉਸੀ ਵਕਤ੍, ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਆਂਢੀ, ਮੌਲਵੀ 
ਸਾਵਹਬ, ਜੋ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਆ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਛਿੱ ਜਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਸੀ. 
ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਡਾਂਟ-ਡਪਟ ਸੁਣਾਈ, ਅਤ੍ੇ 
ਆਪਣੀ ਕਰਤ੍ ਤ੍ਾਂ ਲਈ, ਰਬ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਡਰਣ ਨੰੁ ਵਕਹਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਚੀਕੇ. ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਵਸਿੱਖ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਵਕ ਮਾਜਰਾ 
ਵਕ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਰਵਾਰ ਜਾ ਚੁਵਕਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਿੱਝ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ 
ਟਰਿੱਕ ਦਾ ਇਤੰ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਜਦ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਣ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ 
ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ ਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੋਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਣੀ 
ਪਈ, ਛੁਰੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿੱ ਮ ਸਸਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ. 



'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਣ ਸਾਰੇ ਕਤ੍ਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹੀ ਰਹ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਔਰਤ੍ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ 
ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌ ਲੋੜ ਸੀ. ਜਦ 1957 ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਾਹ-
ਵਕਵਰਆ ਤ੍ੇ ਆਇਆ. ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਹਮਣ ਜੋ ਉਥੇ ਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, 
ਉਸ ਨੇ ਵਕਵਰਆ ਕਰਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਹਾਲਾਂ ਵਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ.' 

ਉਹ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਰਦ  ਸਾਵਹਵਤ੍ਕ ਮੈਗ੍ਜੀਨ, ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਡੀਟਰ, ਮੌਲਾਨਾ 
ਸਲਾਹੁਿੱ ਦੀਨ ਅਵਹਮਦ ਅਤ੍ੇ ਮਕਬ ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤ੍ਾਦ ਦਾਮਨ, ਨ ੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਦੁਖੀ ਸਨ (Ibid.). ਉਹ ਗ੍ੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਹਾਲਾਂਵਕ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ 
ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਨ ਲੈਂਦੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗ੍  ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗ੍ੇ. ਦ ਜੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
(ਸੋਮ ਆਨੰਦ ਦੇ) ਵਾਵਲਦ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਦੇ ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਪਰ, ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨੇ ਇਸ ਪਸੰਦ ਨ ੰ , ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਬਣਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਗ੍ਰਦੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਲਾਹੌਰ 
ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਿੱਕ ਮਹਿੱ ਲੇ ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਵਵਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦੀ ਵਹੰਦ  ਸੰਗ੍ਠਨ ਇਸ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸੀ (1998: 29). 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ, ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999 ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਾਮ, ਮੈਂ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ 
ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦ ਜੀ ਕਹਾਵਨਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰੌਢੇਸਰ ਵਬਰਜ ਨਰਾਇਨ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤ੍ਲ ਦੀ 
ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਦਿੱ ਸੀ. ਵਬਰਜ ਨਰਾਇਨ ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ (ਅਰਥਸ਼ਾਸਤ੍ਰ) ਦੇ ਪਰੌਢੇਸਰ ਸਨ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਵਾਜ਼ਬ ਦਿੱ ਵਸਆ ਅਤ੍ੇ ਆਰਵਥਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਵਧੀਆ ਖ਼ਾਕਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਸਾਬਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਜੀਉਣਯੋਗ੍ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 
ਸੋਮ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਪਰੌਢੇਸਰ ਵਬਰਜ ਨਰਾਇਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ. ਉਹ ਪਰੈਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਲੇਖ ਵਲਖਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ ਦੇ ਵਵਸ਼ਾਲ ਵਗ੍ਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਬਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤ੍ੇ ਮੁਮਖਕਨ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਦਾ ਪਿੱਕਾ 
ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ, ਵਜਨਾਹ ਇਿੱਕ ਜਮਹ ਰੀ ਮੁਲਕ ਵਤ੍ਆਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮਈ 1947 ਤ੍ੋਂ ਹੀ, ਵਹੰਦ  ਇਿੱ ਕ 
ਵਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਵਸਰਫ਼ 10,000 ਰਵਹ ਗ੍ਏ ਸੀ, 
ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਗ੍ੇ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੜਹਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਸੀ. ਪਰ, ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ, ਜੁਰਮ ਕਰਣ 



ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ, ਕਤ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਦਾ ਤ੍ਾਂਡਵ ਮਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਉਣ ਲੋਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਪਰ ਪਾਣੀ 
ਫੇਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜੋ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ੈਕਯ ਲਵਰਜਮ (ਧਰਮ ਵਨਰਪਿੱ ਖਤ੍ਾ) ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰੌਢੇਸਰ 
ਨਰਾਇਨ ਟਿੱ ਸ ਤ੍ੋਂ ਮਿੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤ੍ੇ ਕਵਹੰਦੇ ਰਹੇ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਤ੍ਭ ਮੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'ਇਿੱਕ ਉਪਦਰਵੀ ਭੀੜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਆ ਪਹੰੁਚੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਛਿੱ ਡੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਨਵਰeਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸਲਾਹ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾ ਸਾੜਨ. ਪਰੌ.ਨਰਾਇਨ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ 
ਪਵਹਲੇ ਦਿੱਲ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਪਰ, ਜਲਦ ਹੀ ਦ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਗ੍ਰੋਹ ਆ ਵਗ੍ਆ. 
ਉਹ ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਚੀਕ 
ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਉਹ ਕਾਵਫ਼ਰ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਉਸ ਨ ੰ ." ਉਹ ਟੋਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਟੁਿੱ ਟ ਕੇ ਪੈ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਵਹੰਦ , ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ 
ਫੈਲੀ, ਤ੍ਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਦਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍, ਸਾਰੇਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ.' 

ਪਰੌਫੇਸਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਤ੍ੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਨਕਲਸਨ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ 
ਸੀ. ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ, ਗ੍ੋਪਾਲ ਵਮਿੱ ਤ੍ਲ ਦੁਆਰਾ ਵਲਖੀ ਗ੍ਈ ਲਾਹੌਰ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਕਤ੍ਾਬ, 
ਲਾਹੌਰ ਕਾ ਜੋ ਵਜ਼ਕਰ ਵਕਆ: ਆਪ ਬੀਤ੍ੀ, ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਵਮਿੱਤ੍ਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਨੇ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤ੍ਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ 
ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਕਤ੍ ਆਪਣੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਵਹਯੋਵਗ੍ਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਹਨ: 
 

ਪਰੌਢੇਸਰ ਵਬਰਜ ਨਰਾਇਨ ਇਿੱਕ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤ੍ਰ ਤੇ੍ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੇ੍ ਇਕੋਨੋਵਮਸਟ (ਅਰਥਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ) ਸਨ. 
ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੇ ਇਕੋਨੋਵਮਸਟਾਂ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਰਵਥਕ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਵਟਕਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਸ 
ਦਾ ਵਜ ਦ ਅਸਵਥਰ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਪਰੌਢੇਸਰ ਨਰਾਇਨ ਨੇ ਕਈ ਲੇਖ ਵਲਖੇ ਸੀ, ਜੋ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਮੁਮਵਕਨ ਅਤੇ੍ ਸਵੈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਰਵਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਿੱ ਟੜ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨ ੰ  ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ 
ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਿੱਖਪਾਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼). ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਝਕਝੋੜ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਵਧਆਪਕ ਸਨ 
ਅਤੇ੍ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਵਸਅਤ੍ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱ ਥ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਪਵਹਲਾ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਹੁਣ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ 
ਡਗ੍ਮਗ੍ਾਉਣ ਲਗ੍ਾ. ਜਦ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਸਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, 
ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਬਸ ਤੇ੍ ਚੜਹ ਕੇ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ (2003: 143–4). 

 
ਰਤ  ਚੰਦ 



19 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਰਤ੍ਨ ਚੰਦ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਵਰਆਗੰ੍ਜ, ਦੇਹਲੀ ਸਵਥਤ੍ ਘਰ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ, ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 
ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਬਲਵਡੰਗ੍ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ. ਜੁਲਾਈ 1947 ਤ੍ਕ, ਵਫ਼ਰਕ  ਹਮਲੇ ਵਧ ਗ੍ਏ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨਰਕ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਉਪਰ ਲਹ  ਦੇ ਵਪਆਸੇ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਹੋਸਟਲ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ 
ਲੀਤ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਆਸਾਨ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ. ਅਤ੍ੇ 
ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 50 ਬੰਦੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨੌਲਿੱ ਖਾ ਵਗ੍ਰਜ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਪਰ, 
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਹਖਾਨੇ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਆਏ. ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ 
ਬਦਲਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਹੰਦ  ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਵਹੰਦ  ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜ ਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ੍ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਖ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਦਦ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ. ਇਿੱ ਕ ਵਮਵਲਟਰੀ 
ਟਰਿੱਕ ਆਇਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੋਰਖੇ ਵਸਪਾਹੀ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਨ  ਲਾਹੌਰ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹ 
ਤ੍ੇ ਲੈ ਗ੍ਏ. 

'ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਔਰਤ੍ ਵਜਸ ਦੇ ਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਬਿੱਚਾ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਵਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ 
ਨ ੰ  ਚੁਕੀ ਵਫਰਦੀ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਦੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਦੁਖ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਮੈਂ 
ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਤ੍ਹਖਾਨੇ ਤ੍ੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂ. ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਟਰੰ ਕ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਸੀ. 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸਟਲ ਤ੍ੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ 
ਬਦਤ੍ਰ ਗ੍ਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ. ਉਥੇ ਦੇ 
ਕਸਾਈ ਵੀ ਉਸ ਭੀੜ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੁਰੇ ਹਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਲਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੌਵੜਆ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ. ਮੈਨ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੌਤ੍ ਵਬਲਕੁਲ ਨਜਦੀਕ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ, ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਵਖਆ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਟਿੱ ਪ ਵਗ੍ਆ. ਅਹਾਤ੍ੇ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਇਿੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤ੍ੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸਟਾਫ ਉਸ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਕੇ 
ਖੜਹਾ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਉਸ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ 
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦੇਵੇ. ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਫਰ 
ਮੈਂ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾ ਨੈ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਾਲਾਂ ਕਿੱ ਵਢਆਂ, 
ਗੰ੍ਦੇ ਨਾਂਆਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇਫਲਾਂ ਦੀ ਬਿੱ ਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਵਰਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ਾ ਬੋਲੌੜਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਥਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਭੀੜ ਮੇਰਾ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹਸਾਸ ਸੀ ਵਕ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਅਤ੍ੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ੍ ਮੇਰੇ 



ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਤ੍ੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਉਸ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਦੌੜ ਵਗ੍ਆ ਵਜਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਦਖਦਾ ਸੀ. ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਵਪਿੱਛੇ ਜੋਰ ਦੀ ਦੌੜੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੇਰਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਮੌਤ੍ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ,  ਵਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਤ੍ੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੜਕ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਘਾਰ ਦੌੜ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ, ਅਚਾਨਕ, ਵਸਿੱ ਖ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ੍ ਇਿੱ ਕ ਦਮਕਲ ਟਰਿੱਕ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ. ਮੈਂ ਉਸ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਲੇਟ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵੇਖ ਕੇ, ਭੀੜ ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਵਸਿੱ ਖ ਮੈਨ ੰ  
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 

'ਅਸੀਂ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ 16 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਆ ਗ੍ਏ. ਸਾਨ ੰ  ਕਈ ਤ੍ਕਲੀਫਾਂ ਵੇਖਨੀ 
ਪਇਆ. ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੁੜ ਕੇ ਅਸ਼ੀਂ ਵਕਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਅਖੀਰਕਾਰ, ਮੈਂ 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਆਇਆ. ਇਥ,ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ. ਮਾਲਕ, ਸ਼ਰੀ ਅਵਹਮਦ 
ਹੁਸੈਨ ਨੇ 1948 ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਫਰ, ਕੜੀ ਵਮਹਨਤ੍ ਕਰ ਕੇ, 
ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਦੇਲਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਵੀ ਬਵਣਆ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ 
ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਮਨ 
ਅਤ੍ੇ ਏਕਤ੍ਾ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਕਰਾਚੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤ੍ੇ ਵੀ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਰਣ 
ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਡ ੰ ਘਾ ਸਦਮਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਹੈ. ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਨ ੰ  ਵੇਖਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗ੍ਾ.' 
 

ਰਾਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਪੂਰ 
 

ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  ਵਬਲਕੁਲ ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਿੱਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰ 
ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੰ  ਰਾਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਪ ਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਾ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਸੀ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1924 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ 
ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਟਿੱ ਰ ਚੰਦ ਕਪ ਰ ਐਡਂ ਸਨਸ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਨੇ ਇਸ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ 1925 ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਮੌਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮ 
ਵਜਵਾਇਆ ਕਪ ਰ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਸੰਭਾਵਲਆ. ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ 
ਵਪਰੰ ਵਟੰਗ੍ ਪਰੈਸ ਸੀ, ਜੋ ਵਨਸ਼ਾਤ੍ ਵਸਨੇਮਾ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੀ. ਇਸ ਪਰੇਸ਼ ਨ ੰ  1927 
ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਨੇਮਾ ਨ ੰ  1928 ਤ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰਾਤ੍ ਵਦਨ, ਬਗ੍ੈਰ ਥਕੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਏ. 1927 ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਊਵਨਵਸਪਲ 
ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ, ਵਕਸੇ ਵਹੰਦ  ਨ ੰ  ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੇਂਦੇ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰ  ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ. 



'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍, 
ਸਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਵਦਰ, ਸਰ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ, ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦ ਜੇ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ 
ਸੀ. ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਲਵਕ ਮਕਬ ਲ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਵੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਕੋਈ ਤ੍ਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ , ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍ ਸਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ ਕੋਲ ਆਏ. ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮਮਦੋਤ੍ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  
ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਛਿੱ ਡਨ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਲ  ਰਿੱ ਖਣਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਣਗ੍ੇ. ਜਦ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗ੍ , ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਰੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਦੇਣਗ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਸਾਡਾ 10 ਇਗ੍ਰਟਨ ਰੋਡ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਸੀ, 
ਜੋ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਬਵਣਆ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਹਦ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤ੍ੇ ਸਥਾਪਤ੍ ਵਪਾਰ 
ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ. 

'ਪਰ 16 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਵਫ਼ਰਕ  ਜਨ ਨ 
ਭੜਕ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਵਾਵਕਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ 
ਔਨੋਰੇਰੀ (ਮਾਣ-ਸੇਵੀ) ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸਨ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਵਮ.ਵਵਵਲਅਮਸ ਨੇ 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, 
ਹਦਾਇਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਸਰੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਸਟੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ: "ਇਥੇ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿੱ ਮ ਹੈ? ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਚੁਵਕਆ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ 
ਲੀਤ੍ੀ ਹੈ." ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: "ਨਹੀਂ, ਮੈਨ ੰ  ਸ਼ਰੀ ਵਵਵਲਅਮਸ ਨੇ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਵੇਖਾਂ. ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗ੍ਾ." ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੀਮਾ ਜਨ ਨੀ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ. ਉਹ ਵਵਵਲਅਮਸ ਨ ੰ  ਮਣਾਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਵਵਲਅਮਸ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍ ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕੀਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਾ ਹਾਲ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਵਫ਼ਕਰ ਕਰਣ ਲਾਇਿੱਕ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਸੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ. ਦਰਅਸਲ, ਪਛਿੱ ਮ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ 3 ਮਾਰਚ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਇਹਸਾਸ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾ ਕੇ 
ਯਕੀਨ ਕਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਹ ਮਾਕ ਲ 
ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ "ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਤ੍ਰੇ 
ਤ੍ੇ ਹੈ", ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗ੍ਏ. ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਹੋਰ ਵਟਕੇ ਰਹੇ. 



'5 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਮਮਦੋਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍, ਵਫਰ ਸਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਵਕਹਾ: "ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਮੈਂ 
ਦ ਜੇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰਿੱਕ ਜਾਂ ਦੁਜਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂ". ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ: "ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ 
ਰਿੱਖਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਪਰ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜਾਂ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ 
ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਣ ਦਾ ਇਿੱਤ੍ਜਾਮ ਕਰਾਂਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਤ੍ੁਸੀਂ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਸਰਹਿੱਦ 
ਪਾਰ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਜਾ ਸਕੋ."  

'ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਤੰ੍ਨ ਟਰਿੱਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਿੱਕ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਗ੍ਰਟਿੱਨ ਰੋਡ ਦਾ 
ਘਿੱ ਰ 7 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜਦ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਘਬਾਨਪੁਰਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ, ਇਿੱਕ ਪੁਵਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨ  ਰੋਵਕਆ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ: "ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਿੱ ਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦੇ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਹੁਣ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਹੈ. ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਇਥੇ ਛਿੱ ਡੋ." ਪਰ, ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਪੁਵਲਸ ਐਸ.ਪੀ. ਨ ੰ  ਸਾਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਭੇਵਜਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਪੁਵਲਸ 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਪੁਵਛਆ: "ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ੁਸੀ ਵਕਉਂ ਰੋਵਕਆ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹੁ 
ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ." ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: "ਤ੍ੁਸੀਂ ਕੌਨ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਚੀਜਾਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਨੇ." ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ 
ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਮੁਅਿੱ ਤ੍ਲ ਕਰਣ ਦਾ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ 
ਮਣੀ. ਹਾਰ ਕੇ, ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ ਅਤ੍ੇ ਬੈਜ ਖੋਲ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਦੇਵੇ. 
ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ: "ਜਦ ਤ੍ੁਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ 
ਇੰਡੀਆ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੋਗ੍ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਿੱਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਾਮਾਨ ਉਤ੍ਾਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰਣ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਕਰੋ." 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਵਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਟਰਿੱਕਾ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰੀ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਵਕਸੇ 
ਵੀ ਕੀਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍  ਇਣੇ ਬੇਵਕ ਫ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤ੍ੇ ਨਿੱ ਚੇ. 

'ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸਦਿੱ ਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਜਾਂ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ. ਸ਼ਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 
ਸੀ. ਲੋਹਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਗ੍ੇਟਾਂ, ਅਨਾਰਕਲੀ, ਇਛਰਾ, ਚੌਬੁਰਜੀ ਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਵਕਲਾ ਗ੍ੁਜਰ 
ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਨਜਦੀਕ ਸੀ, ਦੰਗ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤ੍ੇ, ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਮਜਦ ਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਸ਼ਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਮੇਨ ਅਤ੍ੇ ਬੁਕਬਾਇੰਡਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ 



ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ੍ ਖੜਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 
ਉਪਦਰਵ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਸ਼ੇਖ ਨੁਰ ਇਲਾਹੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ,  ਦੇ ਬੇਟੇ 
ਦੇ ਵਜ਼ਮੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਭਰਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ. ਸਾਡਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਵਜਸ 
ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਰੇਸੇਂਟ ਪੇਂਟ ਐਡਂ ਵਾਰਵਨਸ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਵਹਰ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਉਸ 
ਕਾਰਖਾਨੇ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕਹਾ: "ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ. ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ 
ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਦ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ 
ਪਇੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਤ੍ੁਸੀਂ ਰਿੱ ਖੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿੱ ਖੇ. 

'ਪਰੈਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਜ਼ਮੇ ਰਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍ 
ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੀ ਰਵਹ ਗ੍ਏ. ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ੍ ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਨੀ, ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨ ੰ  
ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸ਼ੁਗ੍ਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗ੍ੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 
ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਸੀ. ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਹ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍ ਵਾਂ ਉੱਪਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣ ਕਰ ਕੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ. 

'ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾ ਵਕ ਉਣ ਵਦਨਾ ਤ੍ੇ ਵਕ ਹੋਇਆ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਨਵਹਰੁ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਆਏ ਸੀ. ਉਹ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਚਿੱ ਰ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਪਰਮੁਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਇਸ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ 
ਮੌਜ ਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵਕ ਕੋਈ ਵਹੰਦ , ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 
ਰਵਹ ਸਕੇਗ੍ਾ. ਪੰਡਤ੍ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਮੁਘਲਾਂ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਥਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ; 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕੁਮਨਰਾਨਾਂ ਦੇ ਥਲੇ ਰਹ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਵਕਹਾ: 
"ਪੰਡਤ੍ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ੍, ਵਹੰਦ  ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਘਲ ਵੀ ਇਤ੍ਹਾਦੀ 
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ, ਸੁਿੱ ਟ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨੇ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਵਿੱ ਡ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਥੇ, 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ ਨਾ ਵਕ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ , ਕਦੇ ਵੀ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਤ੍ੁਹਾਨ , ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ." ਪੰਡਤ੍ਜੀ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਤ੍ੇ ਵਚਢਣ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: "ਤ੍ੁਹਾਨ  ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਜਾਣ 
ਦੇਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ." 

'ਨਵਹਰੁ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਬਾਰੀਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਨ ੰ  
ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਾਂਧੀ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ੍ ਨ ੰ  ਮਣਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਇਆ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਸੋਚਦਾ 



ਹਾਂ ਵਕ ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਮਦੋਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ 
ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਹੰੁਦੀ. ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਾਦਾ ਨ ੰ  ਚੁਪ-ਚਾਪ ਹੋਣ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਉੱਪਰ, ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਦੇ, ਹਕ ਮਤ੍ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. 

 

ਡਾ.ਪਰੇਿ ਸੋਬਤੀ 
 

ਡਾ.ਪਰੇਮ ਸੋਬਤ੍ੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤ੍ੀ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਨੇ 31 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001 ਨ ੰ  ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਵਨਰਣਾਇਿੱਕ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ਜੁਰਬੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ: 

'ਲਾਹੌਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨਮੁਨਾ ਸੀ. ਜਦ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਆਪਣੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ. 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ ਪੜਹਣ ਬੰਬਈ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਚੁੰ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਸ ਵਵਸ਼ੇ 
ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ 
ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤ੍ਾਲਾਂ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ. ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਮੇਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਆਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪ ਰੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਹੰਦ ਆ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ 
ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ; ਅਤ੍ੇ ਬੰਬਈ ਤ੍ੋਂ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ 
ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜੁਦਗ੍ੀ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ ਜਦ ਐਲਾਨ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਵਗ੍ਆ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਮਲ ਸਕੇ. ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 19 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ 
ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚਣ ਤ੍ੇ 22 ਘੰਟੇ ਲਗ੍ੇ. ਵਫਰ ਮੈਂ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 
ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕੇ. ਉਥੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤ੍ਦ ਹੀ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਵਕਉਂਵਕ, ਉਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਸੀ. 

'ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਅਤ੍ੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਿੱਟੀਆਂ ਬਣਹਣ ਅਤ੍ੇ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਬਵਣਆ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨਾਂਅ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਿੱਖ ਕੇ, 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ. ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਸੋਹਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀ ਜੋ ਸਾਇਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 
ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤ੍ੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨ ੰ  
ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਸਲ ਕ ਬਾਰੇ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  



ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਇਸਾਈ ਸੀ ਅਤ੍ ੇਕੋਈ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗ੍ਾ. 
ਅਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ੍ੇ. 

'ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਵਵਵਦਆਰਵਥਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਡਰ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਮਵਲਟਰੀ 
ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੰ  ਵਮਲਾਂ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੇਖ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਭਰਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਮਰਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਵਮਵਲਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਗ੍ਾਰਡ ਸਮੇਤ੍ ਲਾਹੌਰ ਭੇਵਜਆ. ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹ ੰ ਵਚਆ, 
ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੁਛਣ ਨਾਲ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੇਰੇ ਘਰ 
ਵਾਲੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਰਵਫਯ ਜੀ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਤ੍ੇ 
ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਕਾਲਜ ਭੇਵਜਆ ਸੀ. ਵਰਵਫਯ ਜੀ ਕੈਂਪ ਤ੍ੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਵਤੰ੍ਨ ਟਰਿੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ, ਤ੍ੜਕੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋਈ ਸੀ. ਤ੍ੀਜਾ ਟਰਿੱਕ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਵਗ੍ਆ ਸੀ 
ਵਕਉਂਵਕ, ਪੁਵਲਸ ਐਨ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਦੋ ਟਰਿੱ ਕ ਵਾਪਸ ਆਏ. ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀਂ ਬਖਵਸ਼ਆ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਔਰਤ੍ਾਂ, ਬਿੱਚੇ, ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਲੋਕ-ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਖ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਉਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ, ਉਸੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਾਹਗ੍ਾ ਪਹ ੰ ਵਚਆ, ਵਜਥੋਂ ਮੈਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 

'ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਨ ੰ  ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਦੇ ਵੇਵਖਆ ਜੋ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਜੋ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 
ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਈ 
ਇਿੱਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ, ਜੋ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ. ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤ੍ੜਪ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਅਧੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਾਕੀ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨ. ਤ੍ਦ, ਮੇਰੇ 
ਉਸ ਦੋਸਤ੍ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਸਿੱਤ੍ੀ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ 
ਵਪਤ੍ਾ, ਅਗ੍ਰ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸਨ, ਤ੍ੇ ਉਹ ਵਦਿੱ ਲੀ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਰਜਨ ਵਸੰਘ 
ਤ੍ੋਂ ਮਦਦ ਵਮਲੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਏਅਰ ਮਾਰਸਲ ਬਣੇ. ਉਹ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ, 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜੁਵਨਅਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ 
ਵਮਲ ਗ੍ਏ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗ੍ਏ. 

'ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਵਫਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦ ਜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕੁਝ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 
ਮੇਡੀਕਲ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 



ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਲਿੱ ਤ੍ਾਂ, ਬਾਂਹ 
ਅਤ੍ੇ ਹਿੱਥ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤ੍ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਵਵਵਰਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਅਸੀਂ ਵਫਰ, ਵਕੰਗ੍ ਏਡਵਰਡ ਮੇਡੀਕਲ 
ਕਾਲਜ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਉੱਥੇ ਰਵਹ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਪ ਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ 
ਕਰਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਜਦ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਮੌਜੁਦ ਸੀ ਵਕ, ਵਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਪੜਹਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਕੁੜੀ, ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਕੇ, ਮੇਡਵਕਲ ਕੋਰਸ ਪ ਰਾ ਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਅਸੀ ਕਾਲਜ ਤ੍ੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ. ਅਖੀਰਕਾਰ, 
ਡਾ.ਸ਼ਾਹ, ਮੇਡੀਵਸਨ ਦੇ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਨ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ 
ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ਵਹਣੇ ਕਿੱ ਢ ਲਏ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਾਪਸ 
ਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਵਦਨ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼, ਨਰਕ ਵਰਗ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵੇਖੇ.' 

ਜੁਲਾਈ 2002 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਕਈ 
ਲਾਹੌਵਰਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ੇ. ਹੇਠ ਦੋ ਪੇਸ਼ ਨੇ; ਦ ਜਾ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਕਤ੍ਲ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ 
ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਵਵਰਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਕਾਂਤਾ ਨਸੰਘ ਲੁਥਰਾ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1935 ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਰੀਬ ਔਰਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਮੈਂ 
ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਮਦਨ ਗ੍ੋਪਾਲ ਵਸੰਘ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਵਪਤ੍ਾ ਮਿੱਨਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੇਜੀਸਟਰਾਰ ਸਨ. ਅਸੀਂ  ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਹੋਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਸਕ ਲ ਫੌਰ ਵਹੰਦ  ਗ੍ਰਲਸ ਤ੍ੇ ਪੜਹਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਅਬਦੁਲ ਰਵਹਮਾਨ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਕੁੜੀ 
ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ੍ ਪਿੱ ਕੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬਿੱਚੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਛੁਆ-ਛੁਤ੍ ਦਾ 
ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਅਿੱਛੇ ਵਦਨ ਸਨ. 

'ਮਦਨ ਗ੍ੋਪਾਲ ਵਸੰਘ ਇਿੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਵਦਵਾਨ ਸਨ, ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਸਾਵਹਤ੍ ਦੇ ਮਗ੍ਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ 
ਵੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਕਰਨਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਭਗ੍ਵਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵਸਖਾਇਆ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਰਵਹ ਕੇ ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ-
ਅੰਤ੍ਰਣ, ਅਤ੍ੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱ ਮ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ, 
ਇਸ ਦੀ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵਭਆਨਕ ਵਦਨ ਯਾਦ ਹੈ, 31 
ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੰੁਚੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਉਸ ਤ੍ੇ ਠਵਹਰੇ 
ਸੀ. ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟਰਿੱਕ ਆਇਆ. ਇਿੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਪਟੇਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਨ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  
ਸਵੇਰੇ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 



'ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਗ੍ਏ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਰੋਣਦੀ ਰਹੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਖੀਰੀ ਝਲਕ ਲੈ ਸਕਾਂ. ਅਸੀਂ ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਗ੍ਏ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚੌਦਾਂ ਵਾਰ ਚਾਕੁ ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮਰਣ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਕਵਲਮਾ ਪਵੜਹਆ ਸੀ. ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਵੇਖੀ; 
ਉਹ ਹੀ ਜਨ ਨੀਪਨ. ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਤ੍ੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਮਟੇਗ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਮੈਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਗ੍ਰੋਹ ਵੇਵਖਆ ਜੋ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ "ਹਰ ਹਰ ਨਹਾਦੇਵ" ਅਤ੍ੇ "ਵਾਵਹਗ੍ੁਰ  ਜੀ ਦੀ ਫ਼ਤ੍ਵਹ". ਦੋ 
ਮੁਸਵਲਮ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਧੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਗ੍ਰੋਹ ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ 
ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਲਹ  ਲੁਹਾਣ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗ੍ੋਡੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਡਗ੍ ਕੇ ਰਵਹਮ ਦੀ ਵਭਿੱ ਖ ਮੰਗ੍ ਰਵਹਆਂ 
ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਵਦਨ ਮੈਂ ਸੋਚਣ 
ਲਗ੍ੀ ਵਕ ਭਗ੍ਵਾਨ ਮਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਬਘਾਵਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨ ਦਾ ਹਿੱਥ ਫੜ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. 

 

ਸਤਨਅੰਦਰ ਕੁਿਾਰ 
 

'ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਵਡਤ੍ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਗ੍ਏ, ਵਜਸ ਸਾਮ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ 
ਇਨਵਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ (1789). ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਘਲਾਂ ਦੇ ਜਾਗ੍ੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਚੁੰ ਵਕ ਉਹ 
ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਉਰਦ  ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਉਸ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਿੱ ਭਦੇ ਸੀ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਝਗ੍ੜਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਮਾਵਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ 
ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਹਵੇਲੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਬੇਟੇ ਦੀਵਾਨ ਅਯੋਵਧਆ ਪਰਸਾਦ ਨੇ ਵਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਾਘਬਾਨਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ 
ਅਰਾਇਨ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਮਆਂ ਇਲਾਹੀ ਬਕਸ਼, ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ੀ ਸਨ. ਵਮਆਂ ਇਲਾਹੀ ਬਕਸ਼ ਤ੍ੋਪਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਖ ਨ ੰ , ਤ੍ੋਪਚੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਵਾਵਜ਼ਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਮੇਰੇ 
ਦਾਦਾ ਰਾਜਾ ਨਵਰੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪ ਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਦਫ਼ਨ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਸਨ (ਜੋ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ 
ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੇ). ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੇਆਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਬਰਾਹਮਣ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਹ-ਸਸਕਾਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ ਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦਾਹ-ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਨਵਹਰੁ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਵਡਤ੍, ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ 
ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਵਰਸਤ੍ਾ ਰਿੱਖਦੇ ਨੇ. ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਦੀ ਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਵਡਤ੍ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਵਵਆਹ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਦੇ ਚਚੇਰੇ 
ਭਰਾ ਵਬਰਜਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦ ਤ੍ ਬੀ.ਕੇ.ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਸਨ. ਸਰ 



ਤ੍ੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੁ, ਯ .ਪੀ. ਦੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹ ਰ ਪੰਵਡਤ੍ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਰਾਜਾ ਸਾਵਹਬ, ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ 
ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ ਮਗ੍ਰ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਬੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ਾਲਾਂ ਕਿੱ ਢਦੇ ਸੀ. 

'ਰਾਜਾ ਨਵਰੰਦਰ ਨਾਥ ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ. ਉਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕੀ 
ਉਹ ਵਫ਼ਰਕਾਪਰਸਤ੍ ਸਨ? ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਜਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਰਈਸ 
ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਨਾ ਵਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ 
ਕਰਦੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. 
ਬਾਘਬਾਨਪੁਰਾ ਦਾ ਵਮਆਂ ਪਰਵਾਰ, ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਹਯਾਤ੍ ਵਟਵਾਣਾ ਦ ੇਵਾਵਲਦ, ਮਵਲਕ 
ਉਮਰ ਹਯਾਤ੍ ਵਟਵਾਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਰਾਜਾਜੀ ਨੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਹਯਾਤ੍ 
ਨ ੰ  ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 1942 ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਮੌਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਤ੍ੇ 
ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਨਵਰੰਦਰ ਨਾਥ ਦੀ 1943 ਤ੍ੇ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਵਾਵਕਆ ਹੈ, ਜੋ 
ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੰੁਗ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਜੌਨ ਸਟੁਅਰਟ ਵਮਲ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ "ਔਨ ਵਲਬਰਟੀ" ਦਾ 
ਉਰਦ  ਤ੍ਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਵਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਖੁਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਦਿੱ ਸ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀਵਾਨ 
ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆਵਵਿੱ ਦ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਵਾਵਰਸ ਰੋਡ 
ਦੇ ਫੇਅਰ ਫੀਲਡਸ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ (ਮੌਜ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵਸਰਫ਼ 400 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਫੇਅਰ ਫੀਲਡਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ). 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਮੈਂ ਵਸਰਫ਼ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯ .ਪੀ. ਦੇ 
ਦੇਹਰਾਦ ਨ ਆਏ. ਸ਼ਰ ਤ੍ੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੁ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚੇ ਸੀ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਯਕੀਨਨ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ 
ਲਈ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਮੇਰੇ ਸੰਗ੍ਮਰਮਰ ਦੇ ਦੋ ਕੁਕਾਟ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ, ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਮਈ 1947 ਤ੍ੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗ੍ਈਆਂ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਸਾੜਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ ਸਰਹਦਾਂ ਦੇ 
ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਸਿੱਚ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨ  ਕਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ. ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਸਾਡੇ ਵਕਰਾਇਅੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਬਚਾਇਆ. ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍, ਮੌਲਵੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ, ਜੋ ਨਜਦੀਕ ਦੀ ਮੇਸਨ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ ਵਕ 
ਭ ੰ ਡਪੁਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼, 
ਇਿੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਯੁਸਫ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭ ੰ ਡਪੁਰਾ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਸ ਨੇ 
ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇਆ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਵਹਅੇ. ਅਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 



'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਜਦ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ 
ਦੋਸਤ੍ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਨ ੰ  ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਵੇਵਖਆ, ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਡੀਆਂ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਤ੍ੋੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਉੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, 'ਸਤ੍ਵਅੰਦਰ ਨ ੰ  ਵਬਲਕੁਲ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਕਵਹ'. ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਇਿੱ ਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਨ. ਸ਼ੋਲਨ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ੍, ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਵਸੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਜੀਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੋਂ ਉਤ੍ਰਨ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਵਜਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਹ ਉਸ 
ਨ ੰ  ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਿੱ ਕ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਤ੍ੇ 
ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, 'ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ'. ਮਾਮਲਾ ਵਨਪਟ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਕਿੱ ਲੇ ਬਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. 

'ਜਦ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਅਕਸਰ ਘੋੜੇ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਪੰਡ ਬੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਵਾਬ 
ਵਕਵਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ , ਇਲਾਕਾ ਨਵਾਬ ਸਾਵਹਬ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਬੀਰ 
ਸਾਡਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਹੀ ਕਰਣ, ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੋਈ 
ਸੀ. ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਵਕਰਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਦਸਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਵਕ 
ਨਵਾਬ ਵਕਵਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਹਾਵਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਨ  ਵਹੰਦ  ਬਰਾਹਮਣਾ ਨ ੰ  
ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਮਵਹਸ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਰਵਹਮਵਦਲ 
ਨੇ, ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. 

'ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਹਸੀਨ ਵਦਨ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੇ. ਐਟਵਚਸਨ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਪਵਹਲਾ ਮੌਕਾ 1998 ਤ੍ੇ 
ਵਮਵਲਆ: ਵਜਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤ੍ੇ ਸਨ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮਗ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਕੋਈ ਵਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਮਿੱਟੀ ਤ੍ੇ ਕਦਮ ਰਿੱਖਣ ਦਾ 
ਇਹਸਾਸ ਮੈਂ ਵਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਾਨ ੰ  ਇਿੱ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਭਿੱਜਣਾ 
ਪਇਆ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ੍ ਵਸਰਫ਼ ਚੰਗ੍ੇ ਵਕਤ੍ ਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ 
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ. ਮੈਂ ਫੇਅਰਡੀਲਡ ਵੀ ਵੇਵਖਆ, ਮਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਦ ਰੀ ਤ੍ੋਂ. ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ 
ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹਾਸਟਲ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ਫ਼ਾਵਤ੍ਮਾ ਵਜਨਾਹ ਹਾਸਟਲ ਫੌਰ ਗ੍ਰਲਸ. ਉਥੇ 
ਦਾ ਕਾਲਜ ਸਰ ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਵਮਨਟਾਂ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ 1999 ਤ੍ੇ 
ਬਸੰਤ੍ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਵਗ੍ਆ. ਪਤੰ੍ਗ੍ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ, ਕਈ ਜਜ਼ਬੇਆਂ ਨਾਲ, ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਈਆਂ. ਕਈ 
ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਇਿੱਕ ਵਰਗ੍ਾ ਹੀ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਐਟਚੀਸਨ ਕਾਲਜ ਤ੍ੋਂ ਪੜਹੇ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਠ 
ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਬੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ 
ਵਪੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ 
ਪੁਰਾਣਾ ਬਰਗ੍ਦ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ੍ ਵਕਧਰ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 80 ਏਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਘ ਵਕਧਰ ਵਗ੍ਆ (ਬੀਰ 



1500 ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਵਪੰਡ ਸੀ). ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਸੀ ਵਕ ਅੰਬਾ ਦਾ ਬਾਘ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, 
ਪਰ ਜਦ ਉਹ 1947 ਤ੍,ੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਇਹ ਬਾਘ ਦ ੇਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਘ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਡਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ ੇਨਵਾਂ ਜੌਹਰ ਟਾਉਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ 
ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਉਪਰ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਪੋਤ੍ੇ 
ਚੀਕ  ਸਾਵਹਬ (ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂਅ) ਨਾਲ ਵਸ਼ਕਾਰ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਅਜ਼ਹਰ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਪੁਵਛਆ ਵਕ 
ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਚੀਕ  ਅੰਕਲ ਵਕਹ ਕੇ ਪੁਕਾਵਰਆ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਸਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ (ਮੈਂ ਖੁਦ 71 ਸਾਲਾਂ 
ਦਾ ਸੀ). ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ 
ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਕਿੱਠਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜ਼ਾਵਰਆ. ਉਸ ਸ਼ਾਮ, ਸੈਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਗ੍ਿੱਲ ਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ਜਰਬਾ ਸੀ. 

'2001 ਤ੍,ੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗ੍ਾਰਗ੍ੀ ਲਾਹੌਰ ਗ੍ਈ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਵੇਖਣ ਗ੍ਈ. ਇਿੱਕ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਔਰਤ੍ ਜੋ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਗ੍ਲੇ ਵਮਲੀ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੌਣ ਲਗ੍ੀ. ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਭਾਰ 
ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਾਰਗ੍ੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਅਪਣੇ ਢ ੰ ਘੇ ਗ਼ਮ ਅਤ੍ੇ ਸੋਗ੍ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਗ੍ਾਰਗ੍ੀ ਵੀ ਬੀਰ ਗ੍ਈ, ਵਜਥੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮਾਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਕਈ ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਫੇਅਰ ਫੀਲਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਦੀ 
ਤ੍ਸਵੀਰਾ ਲਈਆਂ. ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ,  ਜਦ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਫੇਅਰ ਫੀਲਡ ਵੇਖ ਸਵਕਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਵਜਥੈ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਲਈ, ਲਾਹੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ 
ਰਹੇਗ੍ਾ.'  
 

ਨਵਸ਼ਾਰਦਾ ਿੂ  
 

'ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ 20 ਜ ਨ, 1926 ਨ ੰ  
ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ 150 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਥੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਰਾਏਸਾਵਹਬ 
ਸਵਾਲੀਦਾਸ ਪੀ.ਡਬਲੁ.ਡੀ ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਐਕਸੀਕਯ ਟੀਵ ਇੰਵਜਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ. 1927 ਤ੍,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਵਫਰ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸੀ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਦੀ ਉਪਨਗ੍ਰੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਖੁਿੱਲਹਾ 
ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ. ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ 'ਵਵਵਦਆ ਵਨਵਾਸ', ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਦ ਜੀ ਪਤ੍ਨੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਦੋ ਸੌਤ੍ੇਲੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਲਛਮਨ ਦਾਸ ਅਤ੍ੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਾਸ. ਲਛਮਨ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ 20 ਸਾਲ 
ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਪਉ ਸਮਾਨ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਜਨਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵਹੰਦੀ, ਉਰਦ  ਅਤ੍ੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਇਣ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤ੍ੇ ਪੜਹ ਵਲਖ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਗ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 



'ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬਹੁਤ੍ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਵਕਤ੍ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਸਾਨ  ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ. ਸਾਨ  ਤ੍ੈਰਾਕੀ, ਖੇਡਾਂ, 
ਯੋਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਨਾਚ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬੈਡਵਮੰਟਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  
ਵੀ ਖੇਡਨ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗ੍ਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਜਦ ਕਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ ਆਉਂਦੀ, ਜੈਦਾਂ 
ਵਕ ਰੇਡੀਉ, ਵਰਕਾਰਡ ਪਲੇਇਰ ਜਾਂ ਵਫਰਜ, ਸਾਨ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ, ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਦੀ ਵਵਨਟੇਜ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਏਸੇਕਸ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਫ਼ਲਮਾ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ 1941 ਤ੍ੇ ਕੁੜੀਆ ਂ
ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਭਰਤ੍ੀ ਹੋਈ. ਇਸ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਅਮਰ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਮਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਲ, 
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਲਈ ਬੇਹਦ ਅਵਹਮ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਪਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ 
ਆਈ.ਕੇ.ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ, ਅਵਭਨੇਤ੍ਾ ਆਈ.ਐਸ.ਜੋਹਰ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਰਮਾ ਹ ਨ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਸੋਸ਼ਵਲਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗ੍  ਪਰੇਮ ਭਸੀਨ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਕਮਲਾ ਅਹੁਜਾ, ਸਾਮਲ ਹਨ. 

'9 ਦਸੰਬਰ 1942 ਨ ੰ , ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਹੜਤ੍ਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਮਾਰੀ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗ੍ਈਆਂ, ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸੇਂਟਰਲ ਜੇਲਹ ਤ੍ੇ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਤ੍ਜਰਬਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਸਰਫ਼ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਕੈਦ ਤ੍ੇ ਉਣ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਬਹੁਤ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਖਾਇਆ. ਮੇਰੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸੋਸ਼ਵਲਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਐਸ਼.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤ੍ਲਕ ਰਾਜ 
ਚਿੱ ਡਾ, ਪਰੇਮ ਭਸੀਨ, ਅਚਯ ਤ੍ ਪਟਵਰਧਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਮੇਹਤ੍ਾ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਜੈਪਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਨ ਅਤ੍ੇ 
ਰਾਮਨੰਦਨ ਵਮਸ਼ਰਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਜੈਪਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਨ ਅਤ੍ੇ ਰਾਮਨੰਦਨ ਵਮਸ਼ਰਾ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਘ ਜੇਲਹ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱਜੇ 
ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਿੱ ਕ ਸਨ. ਸੀ.ਐਸ਼.ਪੀ. ਕਾਗ੍ਰੇਸ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱ ਚ ਰਹੀ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੜਤ੍ਾਲਾਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਜਲਦ ਹੀ, ਮਵਹਲਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਬਣ ਗ੍ਈ. ਵਫ਼ਰਕ  ਪਰੌਪੇਗੰ੍ਡਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਭ 
ਤ੍ੋਂ ਕਰੀਬੀ ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਮੈਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਰੰ ਵਟਅਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਮਾਡਲ 
ਟਾਉਨ ਇਿੱਕ ਵਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਸਿੱਚ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇ. ਅਸੀਂ 
ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਚਆ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ 
ਵਮਲੇਗ੍ੀ. 

'ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਏ. ਪੁਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਦਾਵਖ਼ਲਾ ਲੀਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਵਡਗ੍ਰੀ ਲਈ ਸਾਇਕੋਲੋਜੀ ਨ ੰ  ਚੁਵਣਆ. ਜਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੀਬਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਜੜੇ 
ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਇਲਾਵਕਆ ਤ੍ੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚਣ ਲਗ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ 
ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਮੰਦ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦ ਨ ਚਲੇ ਜਾਇਅੇ. ਮੇਰੇ 
ਮਾਮਾ ਦ ਨ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਹਾਉਸਮਾਸਟਰ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਉਸੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ 
ਮੈਟਰਨ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਮਈ 1947 ਤ੍ੇ ਦੇਹਰਾਦ ਨ ਆ ਗ੍ਏ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ, ਜਦ ਦੰਗ੍ੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਵਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ. 



'14 ਅਗ੍ਸਤ੍, 1947 ਨੰੁ ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ 
ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਵਪਿੱਛੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ ਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ 
ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਫ਼, ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਦੇਹਰਾਦੁਨ ਤ੍ੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਗ੍ਏ, ਵਕਉਂਵਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. 
ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਅਤ੍ੇ ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਕਰ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ 
ਵਸ਼ਮਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੋਲਨ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਕਾਲਜ ਖੁਵਲਹਆ. ਅਖੀਰਕਾਰ ਅਪਰੈਲ 1948 ਤ੍ੇ 
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਵਹਲੇ ਦਰਜੇ ਤ੍ੇ ਪਾਸ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸੌਤ੍ੇਲੇ ਬੇਟੇ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਹ ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਵਆਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  "ਲਵ-ਮੈਰੀਜ " ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ 
ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਆਹ ਕਰਾਂਗ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈ.ਏ. ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਇੰਵਟਵਰਅਰ ਡੇਕੋਰੇਸਨ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਵਵਆਹ ਇਿੱਕ ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਦੇ ਘਰ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨ ੰ  
ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਗ੍ਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 100 ਵਮਹਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ੇ 
ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਦੁਪਵਹਰ 5:05 ਤ੍ੇ, ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਗ੍ਾਂਦੀ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਨ ੰ  ਪੰਜ 
ਵਮਨਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗ੍ਈ. 

'ਵਵਆਹ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਵਸਆਸੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ-
ਰੋਟੀ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਵਹਬ ਇਿੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਖਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜੋ ਮੇਰਾ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰਿੱ ਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
1949 ਤ੍ੇ ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਆ ਗ੍ਏ. ਰਣਜੀਤ੍ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ 1952 ਤ੍ੇ 
ਵਬਰਲਾਸ ਸਕ ਲ਼ ਫੌਰ ਗ੍ਰਲਸ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦੀ ਪੜਹਾਣ ਲਗ੍ੀ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਮੈਂ ਦੋ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗ੍ਈ ਸੀ. 
ਜਲਦ ਹੀ, ਚੇਨਿੱ ਈ ਤ੍ਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗ੍ਈ. ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
1953 ਤ੍ੇ ਚੇਨਿੱ ਈ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੀ ਤ੍ੀਜੀ ਔਲਾਦ ਵਵਨੀਤ੍ਾ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ, 
ਚੇਨਿੱ ਈ ਤ੍ੇ ਰਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ. ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ 
ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਅਵਧਆਵਪਕਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆਵਵਿੱ ਦ ਤ੍ੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਸੰਤ੍ੋਖ ਵਮਵਲਆ ਹੈ. 

'ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ. ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ੍ੀ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਫੇਰੇਂਸਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਵਜਸ ਉਪਰ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤ੍ੇ 'ਵਵਵਦਆ ਵਨਵਾਸ' ਇਿੱਕ 
ਸੰਗ੍ਮਰਮਰ ਦੀ ਵਸਲ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਗ੍ੀ, ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ 
ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਰਵਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਗ੍ੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ ਇਿੱਕ 
ਅਜਨਬੀ ਹਾਂ.' 
 



ਉਨਪੰਦਰ ਕੁਿਾਰ ਪੰਨਡਤ 
 

'ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ, ਮੈਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਹਮਣ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਕੇਵਮਸਟਰੀ ਦੇ ਪਰੌਫੇਸਰ ਸਨ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਹਾਈ ਸਕ ਲ 
ਤ੍ੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ (ਦੋ ਮੰੁਡੇ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ) 
ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਮਹਨਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਹ 
ਚਾਹਤ੍ ਪ ਰੀ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਸੀ: "ਗ੍ੈਦਰ ਯੇ ਦੀ ਵਵਸਡਮ ਔਫ ਇਸਟ 
ਐਡਂ ਵੇਸਟ " ਮਤ੍ਲਬ "ਪ ਰਬ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ, ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ". ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਸੈਕਯ ਲਰ 
ਅਸ ਲਾਂ ਤ੍ੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਮਦਾ ਤ੍ਾਲੀਮ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  
ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਦੀ ਕਨਵੇਂਟ ਔਫ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ'  ਅਤ੍ੇ ਮੰੁਡੇਆਂ ਨ ੰ  'ਸੇਂਟ ਐਨਟਨੀਸ ਹਾਈ ਸਕ ਲ' ਭੇਵਜਆ 
ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਬੀਡਨ ਰੋਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਅਨਾਰਕਲੀ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਲੁਤ੍ਫ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਮਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤ੍ੁਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅਰੇਂਸ ਗ੍ਾਰਡੇਨ ਜਾਣਾ ਅਤ੍ੇ 
ਰਾਵੀ ਦਵਰਆ ਤ੍ੇ ਵਕਸ਼ਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿੱ ਮ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ 
ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਆਰਾਮਦੇਹ, ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਉਮੀਦ ਰਿੱ ਖਣੀ 
ਸੀ.  

'ਜਦ 1947 ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱ ਦਲ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ 
ਲਗ੍ੇ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਗ੍ੜਬੜੀ ਮਈ ਤ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ. ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਾਰੀਖ ਤ੍ੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤ੍ੋਂ 
ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਚਮਕ ਵਧ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਬੁਝਦੇ ਨਹੀਂ 
ਵੇਵਖਆ. ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ, ਅਲਹਾ-ਉ-ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੌਲੀ, ਆਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਸੁਣੇ. 

'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵਕ ਜਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਪਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਤ੍ਦ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਮੁਸਵਲਮ, ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਜਹਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਦਾਂ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. 

'ਸਦਮਾ ਪਹੰੁਚਾਣ ਵਾਲੀ ਪਵਹਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੇ ਆਈ, ਜਦ ਸਾਨ  ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ।ਸ਼ਿੱਮੀ॥. ਸ਼ਿੱਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਖਾਸ 
ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਦੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ।ਕੁਮਾਰ॥ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰ ਦੇ 
ਨਜਦੀਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਤ੍ਲਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਮਲੀ, ਵਜਸ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਤ੍ਦ 
ਤ੍ਕ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਦਲ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾਈ ਗ੍ਈ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਵਗ੍ਆ ਜੈਦਾਂ ਵਕ : ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚੁਨੇ ਮੰਡੀ, 
ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਦ ਜੇ ਇਲਾਕੇ. ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਗ੍ਲੀ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਤ੍ਬਾਹ ਕਰ 



ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ; ਜਦ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਨੀ ਖੜਹੀ ਸੀ-ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, 
ਸਾਨ ੰ  ਸਮਝ ਆ ਗ੍ਈ ਵਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ. ਤ੍ਦ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਬਿੱਚੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਲਈ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 

'ਇਿੱਕ ਵਾਵਕਅੇ ਵਜਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਹਲਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਸ ਦੇ ਕਤ੍ਲ 
ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਛੁਰੇਆਂ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ ਰੀ ਵਾਰਦਾਤ੍, ਬੈਂਕ ਦੀ 
ਵਖੜਕੀ ਤ੍ੋਂ ਵੇਖੀ, ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਦ ਜਾ ਵਾਵਕਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗ੍ਾ, ਉਹ 
ਹੈ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼-ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਦਿੱ ਸਨਾ ਸੀ 
ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ (ਮਤ੍ਲਬ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ). ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਜਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੰ  ਭੇਜਣਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, 
ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕਾਗ੍ਜ਼ ਤ੍ੇ ਵਲਖ ਕੇ, ਡਾਕ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਾ ਪਇੰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਿੱ ਖ 
ਟੇਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ, ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ 
ਕਰੀਬ ਸੀ. ਉਸ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਵਣਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਰਸਤ੍ੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸੀ. ਟੇਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕਤ੍ਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੇ ਖੜਹਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਕਿੱ ਮ ਲਈ 
ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ. ਲਾਈਨ ਤ੍ੇ ਖੜਹੇ ਖੜਹੇ (ਜਾਂ ਵਕਊ ਜੋ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ), ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਤ੍ੇ ਖੜਹੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਉੱਚੀ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਤ੍ੇ ਖੜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਮ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ. 
ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਦਾ ਸਾਰ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਦੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਡਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ 
ਇਿੱ ਨੇ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਵਕ ਉਹ ਖੁਿੱ ਲਹੇ-ਆਮ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰਣ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਇਰਾਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਮੰੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਵਝਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਸੀ-ਵਕਉੇਂਵਕ ਮੈਂ ਦਸਤ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਨਹ ੀ ਸੀ-ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਹੰਦ  ਨਾਂਅ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ 
ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਾਗ੍ਜ਼ ਮੇਜ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗ੍ਾ. ਜੈਦਾਂ ਲਾਈਨ ਅਿੱਗ੍ ੇਵਧ 
ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਦਮਾਗ੍ ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਜੋ ਬਦਸ਼ਗ੍ੁਨੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਵਜਸ ਛੁਰੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਖੜਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖੜਕੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਿੱ ਧਣਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਨੇ ਸਾਲਾਂ 
ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਅਗ੍ੇ ਵਕਿੱ ਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਦ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਾ 
ਬੇਹਦ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਡਰਪੋਕ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  
ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਕਊ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਟੇਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆ 
ਵਗ੍ਆ. ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗ੍ੀ ਹੋਈ ਵਕ ਤ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਵਕਆ. 
ਮਗ੍ਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਗ੍ਏ ਵਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਕਉਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਤ੍,ੇ ਕਈ ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਵਕਅੇ ਹੋਏ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ "ਆਮ 
ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ" ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਾਸ਼ ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. 



'ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕਾਤ੍ ਸਨ. 
ਉਸ ਨੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  25 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਹੁਣ 
ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਜਾਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. 27 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , 
ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਛੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ-ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਸ ਟਕੇਸ ਅਤ੍ੇ ਚਾਵਲ 
ਹੋਰ ਦਾਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕੇ- ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਛਾਉਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਨਕਲੇ. 
ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਮਲ ਜਾਵੇ. 

'ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੁਰਾ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਅਤ੍ੇ ਉਲਝਣ ਭਰਾ ਸੀ. ਉਥੇ ਬੰਦੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਥੈਲੇ, ਪੋਟਲੇ, ਅਿੱ ਧੇ ਵਤ੍ਆਰ ਵਬਸਤ੍ਰੇ, ਬਰਤ੍ਨ 
ਅਤ੍ੇ ਕੜਾਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਤ੍ਕ ਵਕ ਲਿੱ ਕੜ ਦੀ ਅੰਗ੍ੀਠੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਉਥੇ 
ਸੀ. ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਾਇਮਟੇਬਲ ਜਾਂ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤ੍ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਕ ਕੇ 
ਕਵਹੰਦਾ ਵਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫਲਾਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤ੍ੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨ ੰ  ਹਰ ਕੋਈ ਅਹਵਮਅਤ੍ ਦੇਂਦਾ ਅਤ੍ੇ 
ਪ ਰਾ ਸਮ ਹ ਉਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਨਿੱ ਸਦਾ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਐਲਾਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਉਪਰ ਚੜਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਾਹਗ੍ਾ ਸਰਹਿੱਦ ਵਸਰਫ਼ 15 ਮੀਲ [24 
ਵਕ.ਮੀ.] ਦ ਰ ਸੀ. ਸਾਨ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਮਵਹਜ਼ 15 ਮੀਲ ਪਹੰੁਚਣ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਣੇ 
ਵਾਵਕਅੇ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ਕ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਮੈਨ ੰ  ਅਗ੍ਰ ਠੀਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਬਾਰੀ ਤ੍ੋਂ ਡਿੱ ਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿੱ ਕਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜੇ ਤ੍ੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਡਿੱ ਬਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਲਿੱ ਕੜ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਬਾਕੀ 
ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਦੁਪਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲੀ, ਅਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਧੀਮੀ 
ਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ-ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਵੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਕਤ੍ ਜਦ ਅਸੀਂ 
ਰੁਕੇ, ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਤ੍ੇ, ਡਿੱਬੇ ਦੀ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. 
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਲੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ 
ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਚਲੀ, ਅਸੀਂ ਦ ਰ ਤ੍ੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਵਣਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ. ਬਾਰੀ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਹਿੱਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਧ ਨੰਗ੍ਾ ਬੰਦਾ, ਲਹ  ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ, ਚੀਕ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਵਹਲਾ ਕੇ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਚੀਕਾਂ, ਹਾਲਾਂਵਕ 
ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬ ਗ੍ਈਆਂ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਖਾਸ ਕਰ 
ਕੇ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.  

'ਜਦ ਸਾਨ  ਲਗ੍ਣ ਲਗ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗ੍ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਵਫਰ ਰੁਕ ਗ੍ਈ; 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਇੰਜਨ ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਨ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਉਲਟੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਤ੍ੋਂ ਬਗ੍ੈਰ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਸੀ. ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ ਵਕ ਲੋਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 



ਅਨਜਾਨ ਡਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਜਲਦ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਵਕ ਬਾਹਰ ਡਰਾਉਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ.  ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍, ਸਾਰੇ ਵਦਨ ਦੀ ਥਕਾਨ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਹਾਵੀ 
ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਵਗ੍ਆ. ਵਕਣੀ ਦਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖ ਲਗ੍ੀ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਘੰਟੇ ਤ੍ੇ ਜ਼ਰ ਰ 
ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਵਕਉਂਵਕ ਜਦ ਮੈਂ ਉਠ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ੇ ਸਵੇਰ  ਦੀ ਹਲਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ੍ੇ, ਡਿੱਬੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤ੍ੋਂ 
ਭ ਤ੍ ਵਰਗ੍ੇ ਦਰਖ਼ਤ੍ ਵੇਖੇ. ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਹੋਰ ਅਗ੍ੇ ਚਲਦੀ ਗ੍ਈ, ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਇਿੱਕ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਵਫਰ ਅਸੀਂ 
ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਵਖਆ. ਮੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆ ਇਿੱਕ ਤ੍ੀਬਰ ਡਰ 
ਦੀ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ੇ ਲਿੱ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੱਥ ਵਹਲਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੇ ਸੁਵਣਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੇਹਦ ਸਕ ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਕਹੀ-"ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਹਾਂ". 
ਉਸ ਵਦਨ ਤ੍ੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ.  
 

ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ 
 

ਕਾਂਤ੍ਾ ਵਸੰਘ ਲੁਥਰਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ , ਮੈਂ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਏਮੇਰੀਟਸ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਅਲੀ, 
ਇਿੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਵਵਦਆਵਵਿੱ ਦ ਨ ੰ , ਉਨਂਂ ਹਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਡਾ.ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਦੇ ਮੈਨਸਫੀਲਡ, 
ਮੈਸੇਚੁਸੇਟਸ ਸਵਥਤ੍ ਘਰ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਦ ਜੇ ਅਵਧਆਇ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ 1947 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਹੈ. ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਦਨ ਗ੍ੋਪਾਲ ਵਸੰਘ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ ੇ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਵਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਮਈ ਤ੍ੋਂ, ਅੰਦਰ ਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ੜਬੜੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਪੁਰਾਣੀ, ਬੇਵਫ਼ਕਰ ਅਤ੍ੇ ਸੁਸਤ੍ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ 
ਬੇਹਦ ਬਦਲ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ. ਭਿੱਟੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ ਜਦ 
ਵਕ ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਵਰਗ੍ੇ ਖਾਸ ਵਹੰਦ  ਮਹਿੱ ਲੇ, ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤ੍ੋਂ ਜਲ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਮ ਵਹਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਾਿੱਲ ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਜੈਦਾਂ ਵਕ 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ 
ਮਤ੍ਲਬ ਵਕਆ? ਲ਼ਾਇਲਾਹਾ ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ'  ਅਤ੍ੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ਼ ਗ੍ਾਲਾਂ ਵੀ 
ਯਾਦ ਨੇ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਮਹਿੱਲਾ ਜਲੌਵਟਆਂ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਘਿੱ ਟ, ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ, ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ 
ਵਕ ਵਹੰਦ ਆ ਤ੍ੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਸਾਡੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਅੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫ਼ੈਲ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਚੁੰ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵਨਮਨ ਮਿੱ ਧ ਵਰਗ੍ ਦੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ 
ਕੋਈ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਅਚਾਨਕ, ਵਭਆਨਕ ਚੀਕਾਂ 
ਦੀ ਆਵਾਜਾਂ ਸੁਵਣਆ ਜਾ ਸਕਵਦਆਂ ਸੀ. ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਖਿੱਲੜੀ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਗੰ੍ਦੀ ਬਦਬ  ਆ ਰਹੀ 



ਸੀ.  ਹੁਣ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤ੍ੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਵਬਲਕੁਲ ਮਾਯ ਸ ਅਵਾਜਾਂ ਮੈਨ ੰ  
ਪੁਕਾਰਵਦਆਂ ਨੇ. 

'ਤ੍ੁਸੀ ਕਾਂਤ੍ਾ ਲੁਥਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਜੋ ਵਕਹਾ ਸੀ ਉਹ 
ਵਬਲਕੁਲ ਸਿੱਚ ਹੈ. ਮਦਨ ਗ੍ੋਪਾਲ ਵਸੰਘ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਇਜ਼ਿੱਦਦਾਰ ਵਵਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਬੇਹਦ ਵਨਛਾਵਰ ਰੇਜੀਸਟਰਾਰ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਟੇਨੋਗ੍ਰਾਫਰ [ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਘੁਲਾਮ ਹਸਨ ਸੀ, 
ਕੌਵਸ਼ਕ ਦ ੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ 2011] ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਬੈਂਦਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ , ਹੁਣ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਂਅ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਬਲਕੁਲ ਗ੍ੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਮਲਾਪ 
ਕਰਾਣ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰੀਕੇਆਂ ਨ ੰ , ਕੁਿੱ ਝ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਸਫ਼ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਵਚਆ ਸੀ ਵਕ 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੁਿੱ ਲ ਘਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਸਵਤ੍ਕਾਰਯੋਗ੍ ਅਵਧਆਪਕ, ਪਰੇਮ ਵਕਰਪਾਲ 
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਨਯਿੱ ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਮੈਨ ੰ  ਉਮੀਦ 
ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਦੋਨੋ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ 
ਸਿੱਚੇ ਦਾਤ੍ਾ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਯਾਦ ਰਿੱਖਾਂਗ੍ਾ.  

 

ਕਲੇਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਿ 
 

ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਕਲੇਬ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮਈ 1947 ਦੇ ਚ ੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਹੰਦੀ ਦੇ 
ਵਾਵਕਅੇ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਇਆ, 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍,ੇ ਲਾਹੌਰ ਇਿੱਕ ਝੁਲਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਰਕ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਭਿੱਜ ਚੁਕੇ ਸੀ; ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀ ਵਦਲੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ. ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸਲ ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੈਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਤੰ੍ਨ 
ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਹੰੁਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੋਹਣਾ, ਚੰਗ੍ੇ ਕਪੜੇ ਪਵਹਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇਕਲ 
ਚਲਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ, ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹ 
ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ, ਗ੍ ੰ ਡੇਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ 
ਨ ੰ , ਵਪਿੱਛੋਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਵਰਆ. ਉਹ ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਰ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜਸਮ ਵਵਿੱ ਚ 
ਲੰਬੇ ਛੁਰੇ ਘ ਸੇੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤ੍ੜਫਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਵਗ੍ਆ. ਦ ਜਾ ਵਾਵਕਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇ
ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਤ੍ੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤ੍ੇਲ ਲੈਣ ਜਾ ਵਰਹਾ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਇਕਲ ਨਾਲ, ਤ੍ੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਬਿੱ ਨਹੇ  ਹੋਏ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਖ ਨੀ 
ਪੈਸੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਗ੍ਰ ਸਨ. ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਟ ਆ ਖੋਹ ਕੇ ਭਿੱ ਜ ਗ੍ਏ. ਤ੍ੀਜਾ ਸ਼ਕਸ ਕੋਈ ਅਨਜਾਨ ਸੀ ਜੋ 
ਲਹ  ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਵਹੰਦ . ਇਹ ਵਤੰ੍ਨ ਕਤ੍ਲ ਤ੍ਦ 
ਹੋਏ, ਜਦ ਕਰਵਫਊ ਚਾਲ  ਸੀ. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ 
ਕਰਣ ਦਾ ਜੋਵਖਮ ਉਠਾ ਕੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਅਸਲੀ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 17 



ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰੀ ਮੁਸਵਲਮ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਤ੍ੋੜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਹਕ ਮਤ੍ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਉਸ ਸਮ ਹ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸਨ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ 
ਹਯਾਤ੍ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤ੍ੇ ਦੌਰੇਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਕਈਆਂ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ 
ਤ੍,ੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤ੍ੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਦੋਵੇ ਪ ਰਬ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆ 
ਰਵਹਆਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੇ 
ਕਾਂਸਟਬਲ ਸਨ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ 
ਰੇਲਗ੍ਡੀਆਂ, ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਵਹਆਂ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਸੀ 
ਵਕ ਇਿੱਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਜੋ ਉੱਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕਮੋਕੇ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵੀ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਅਵਧਆਇ ਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਹੈ). ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਟਰੇਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਫਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਡ ਤ੍ੇ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਇਸ 
ਜ਼ਲੁਮ ਉਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਤ੍ੋਂ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਦਿੱ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਕ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਤ੍ੋੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁਣ 
ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕੁਰਬਾਨ 
ਅਲੀ ਖਾਨ, ਇਿੱਕ ਗ੍ੈਰ-ਮਾਮੁਲੀ ਵਦਆਨਤ੍ਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ.' 

 

ਲਾਿੌਰ ਨਜ਼ਲਹਾ 
 

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ 
 

ਜਦ ਵਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਵਨਆਂ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਸੀ, ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਲਿੱ ਭਣਾ ਬੇਹਦ ਮ ਸਕਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨ ੰ   ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ. ਪਰ, 2 
ਮਈ 2003 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਰਹਨੁਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਅਲ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਨਉ ਗ੍ਾਰਡੇਨ 
ਟਾਉਨ ਸਵਥਤ੍ ਘਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਲ ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਸੁਣਾਇਆ: 

'ਰੈਡਕਲੀਢ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟੇਰੇਆਂ ਦੇ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਘੁਮਦੇ ਹੋਏ ਵੇਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਕਾਮਰੇਡ ਘੁਲਾਮ ਨਬੀ ਭੁਿੱ ਲਰ ਨ ੰ  ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ 
ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਸਤ੍ਲਜ ਅਤ੍ੇ ਵਬਆਸ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਫ਼ ਲੈ ਆਉਣ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਛਿੱ ਢ ਦੇਣ. ਮੈਂ, ਖੁਦ ਕਈ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਦਵਰਆ ਦੇ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤ੍ੇ 
ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਜੋਵਗੰ੍ਦਰ ਵਸੰਘ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ, ਇਿੱਕ 



ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਰਾਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਭਿੱ ਜਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੁਸਵਲਮ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ 
ਸੀ. 

'ਹੁਣ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ, ਸਤ੍ਲੁਜ ਦਵਰਆ ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ 8-10 ਮੀਲ ਦ ਰ, ਇਸ ਨ ੰ  ਪਾਰ 
ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੀਂਹ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਣੀ ਚੜਹ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਦਵਰਆ ਤ੍ੇ, ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ 
ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਕਸ਼ਤ੍ੀਆਂ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੁਿੱ ਟੇਰੇਆਂ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਦ ਸ਼ਟ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਕਈ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜਸਮ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜ਼ੇਵਰ ਬਿੱ ਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਖੇ ਸੀ. ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ੇਵਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਤ੍ੇ ਉਹ ਕਿੱ ਨ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੌਣਾਂ ਵਜਸਮ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ 
ਕਰ ਦੇਂਦੇ. ਮੰਡੀ ਉਸਮਾਨਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਹੈ. ਜ਼ੇਵਰ ਲੁਿੱ ਟਣ ਵਵਿੱ ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਹਾਬੀ ਮੌਵਲਵਵਆਂ ਨੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਮਾਵਰਆ. 

'ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਸਰਪਰਸਤ੍ ਸਨ.  ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੋ ਗ੍ੁਟ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਇਨ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਵਮਆਂ ਅਮੀਰੁਿੱ ਦੀਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇਨ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ. 
ਪਰ, ਬਹੁਤ੍ ਭਲੇਮਾਨਸ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ੀਅੇ ਵੀ ਸਨ. ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਰਫ਼ੀਕ ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ, 
ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਅਵਹਮਦ 
ਸਈਦ ਵਕਰਮਾਨੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਛਾਤ੍ਰ ਆਗ੍  ਸਨ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ 
ਹੌਸਲਾਵਸ਼ਕਨੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰੁਿੱ ਦੀਨ, ਦਵਨਆਲ ਲਤ੍ੀਫ਼ੀ, ਸੋਹਨ ਵਸੰਘ ਜੋਸ਼, ਵਟਿੱ ਕਾ ਰਾਮ ਸੋਹਨ 
ਵਵਰਸ਼ਠ ਕਾਮਰੇਡ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪਰਭਾਵ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ 
ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ. ਸ਼ਮੀਮ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਮਵਲਕ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸੀ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਅਤ੍ੇ 
ਜ਼ਨ ਨੀਪਨ ਵੇਵਖਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਭ ਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਤ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਬੁਰਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨ ਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮਹਿੱਤ੍ਾ ਦੇ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਨ ੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ'. 

18 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਕੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਵਪੰਡ, ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗ੍ਾ, ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਇਥੇ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਸਦੇ ਸੀ. 
 

ਨਪਆਰਾ ਨਸੰਘ  ੌਲਖ 
 

'ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਵਪਆਰਾ ਵਸ਼ੰਘ ਵਲਦ ਕੁਨਦਨ ਵਸੰਘ ਨੌਲਖ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਨੌਲਖਾ ਬੁੰ ਗ੍ਾ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਚੁਵਨਆਂ, 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਵਮਵਲਆ ਜੁਵਲਆ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਪਆਰ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ 1947 ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 



ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤ੍ਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦਰਜੀ ਫ਼ਕੀਰੀਆ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਲ 
ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਾਵਕਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਬਲਦੇਵ 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਪੈਗ੍ਾਮ ਭੇਵਜਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੌਜ਼ ਭੇਜਣਗ੍ੇ, ਅਗ੍ਰ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕੋਈ 
ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਨ  ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਚੁਵਨਆਂ ਤ੍ਹਸੀਲ 
ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਝਗ੍ੜਾ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸਤ੍ਲ ਜ ਦੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ, 
ਜ਼ੀਰਾ ਤ੍ਹਸੀਲ਼ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਝਗ੍ੜਾ ਸੀ. ਜ਼ੀਰਾ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਚੁਵਨਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਵਜਨਾਹ ਚੁਵਨਆਂ ਨ ੰ  ਲੈਣਾ ਚਾਹ ੰ ਣਗ੍ੇ ਤ੍ਦ ਸਾਨ  
ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਚਾਹ ੰ ਣਗ੍ੇ, ਤ੍ਦ ਅਸ਼ੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵਹ ਸਕਾਂਗ੍ੇ. ਸਾਨ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਸਤ੍ਲੁਜ ਇਿੱਕ ਸਰਹਿੱਦ ਬਨੀ ਸੀ.  

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ 
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਨ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਜਾਂ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇਣਗ੍ੇ. 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਨ ੰ  ਗ੍ਏ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗ੍ੇ ਜਦ ਉੁਿੱਚੇ ਰੌਲੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਅਚਾਨਕ, ਨੀਂਦ ਤ੍ੋਂ ਜਗ੍ਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਪੰਡ ਉਪਰ 
ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਡੇ ਵਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਵਮਨਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ 
ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਹ ਸਾਨ  ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ 
ਜਾਇਏ. ਘਾਤ੍ ਲਗ੍ਾ ਕੇ, ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏੇ. ਇਹ ਰਾਤ੍ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਕੌਣ ਵਕਸ ਪਾਸੇ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਫ਼ੌਜ਼ ਠੀਕ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ 50 ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਮੌਤ੍ਾ ਹੋਇਆਂ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ 
ਕਰੀਬ ਦੋ ਪ ਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਸਤ੍ੋਕੀ ਅਤ੍ੇ ਮੀਰ ਮਮਦਾ ਸਨ. ਹਮਲਾਵਰ ਇਣ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. 
ਉਹ ਬਾਹਰ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਜਵਰਮ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. 

'ਦੁਜੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਘਿੱ ਟ ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਵਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਉਪਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਕੋਈ 200-250 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲਾਕ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟੇਰੇ ਲੈ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਡੇ 
ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ 
ਟੁਕੜੀ ਜੋ ਸਾਨ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਬੜਾ ਗ੍ਈ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਵਹਸੁਸ ਕਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਥਆਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਣ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ 
ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤ੍ੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ 



ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰ ਸਕਨ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ; ਸ਼ਾਇਦ 50,000 ਤ੍ਕ. 

'ਅਖੀਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਮਬਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ, ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ 
ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਜੋ ਤ੍ੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਅਸੀਂ ਬੈਲਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਣ ਔਰਤ੍ਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਔਰਤ੍ਾਂ ਗ੍ਰਬਵਤ੍ੀ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਬੈਲਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਸ਼ੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਤ੍ੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਦ ਸਾਨ  ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਇਣ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਪਿੱਟੀਆਂ ਸੀ; ਚਾਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ. ਸਾਨ  ਮੁਸਵਲਮ ਪਿੱਟੀ ਤ੍ੇ ਵਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੋਂ ਅਰਾਇਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ ਸੀ.' 
 

ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ 
 

ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਬੇਸ਼ਕ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 
ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ, ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਤ੍ਲਵੰਡੀ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ 
ਨਾਂਅ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਵੀ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਲ 
825,508 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਸਵਲਮ 641,448 (63.62 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਮਜਾਵਰਟੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਪਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤ੍ਵਪ ਰਨ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸੀ 106,706 (18.85 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦ ਵਕ 
ਵਹੰਦ , ਵਸਡਯ ਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 77,740 (9.12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਨ. ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਦ ਦੇ 
ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਵਜਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਪੁਰਾ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ. ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਉੱਥੋਂ ਕਿੱ ਢਣ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲਦ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਪਰ 
ਜਦ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ, ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ, ਹਾਲਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਬਦਲ ਗ੍ਏ. 
ਪਛਿੱਮ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ: 
 

ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਕਸ ਰ ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ, ਸ਼ਾਇਦ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤੇ੍ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ 
ਕਿੱ ਟੜਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਜਨ ਨੀਪਨ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ੍ ਤੇ੍ਜੀ 
ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲਗ੍ਾ-ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 10,000 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ 
(1991:167). 
 

ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਕਿੱ ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਨੇ. ਖੋਸਲਾ ਪ ਰੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਐਚ.ਵਡਸਨੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 



ਵਜਸ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ੍ 
ਤ੍ਦ ਹੋਈ ਜਦ ਉਸ ਨੇ 24 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤ੍ੋਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ; 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਝਗ੍ੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ 21 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਤ੍ੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸੀ. 25 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਗ੍ੜਬੜੀ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਜਦ ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਜੋ ਟਕੁੜੀ ਆਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਉਪਰ ਹੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. 26 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇਹ ਗ੍ੜਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਖਰ ਤ੍ੇ ਸੀ (Khosla,1989: 126-9). 

ਮੈਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਜੋ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਉਣ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਸਜਿੱ ਣ ਨ ੰ  8 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਉਸ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਦੇ, 30 ਜਨਵਰੀ 
2006 ਨ ੰ , ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਨਹ ਾ ਤ੍ੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਕੇਵਲ ਨਕਰਸ਼  ਤੁਲੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 6 ਦਸੰਬਰ 1936 ਨ ੰ  ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਜਸ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ 
ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਵਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਲੀ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੰਦ ਗ੍ਲੀ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੁਣ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਤ੍ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਪੁਰ ਅਮਨ ਸਨ. ਅਸੀਂ 
ਗ੍ਲੀ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਖੇਡਦੇ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਲਾਲਾ ਰਾਮ 
ਰਿੱਖਾਮਲ, ਇਿੱਕ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਸਨ. ਸਾਡਾ ਅਿੱ ਛਾ ਖਾਸਾ ਕਿੱ ਮ ਚਲਦਾ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ. 
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਇਆ ਵਕ ਉਹ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ 
ਕਰਣ. ਅਚਾਨਕ, ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਜਦ ਕੁਿੱ ਝ ਵਗ੍ਰੋਹ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਣ ਅਤ੍ੇ ਚਾਕ  ਮਾਰਣ 
ਲਗ੍ੇ. ਇਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਭਆਨਕ ਤ੍ਜਰਬਾ ਸੀ ਜਦ ਉਪਦਰਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ, ਬੰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦਾ 
ਵਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. 

'ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 
ਅਸੀਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤ੍ਮਾ ਵਸੰਘ ਦੀ ਰਾਇਸ ਵਮਲ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੌੜਦੇ 
ਵੇਵਖਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਜਗ੍ਹ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਇਹਾਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੌ ਲੀਤ੍ੀ. ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਵਮਲ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰ ਕੇ, 
ਵਮਲ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਲਗ੍ਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਨ ੰ  ਹਵਥਆਰ ਸੁਿੱ ਟ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤ੍ੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਦੇਣ 
ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ 



ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸੋਨੇ ਅਤ੍ੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚਾ ਢੇਰ 
ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗ੍ਏ. 

'ਵਫਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਜ਼ਵਰਮ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਛੇੜਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਪਾਹੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਵਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਝਪਟਾ 
ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਚਲਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. ਲੋਕ ਵਜਿੱ ਥੇ ਖੜਹੇ ਸੀ, 
ਉਥੇ ਹੀ ਵਡਗ੍ ਗ੍ਏ. ਪ ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਦਾ ਸੀ. ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੌੜੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੌੜੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਦ ਜੇ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਗ੍ਰੋਹ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਨਿੱਕੀ 
ਭੈਨ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਰੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਲਹ  ਨ ੰ  
ਚਟ ਕੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚ ਗ੍ਈ! ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਚੁਕ ਕੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਸਾਨ  ਦੁਬਾਰਾ ਵਮਲ 
ਗ੍ਈ. ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

'ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਜਣ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਇਿੱਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਸਨ, ਦਖ਼ਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਸਾਨ  ਮਾਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਤ੍ੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਉਣ 
ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 15,000 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤ੍ਮਾ 
ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਮਲ ਅਤ੍ੇ ਬਾਹਰ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਇਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. ਮਸ਼ੀਨਗ੍ਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਨੇ ਲਹ  ਨ ੰ  
ਪਾਣੀ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਜਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਆਏ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਸਾਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਰੇਲਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਧੀਮਾ ਸਫਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਘੰਟੇਆਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਿੱਡੀ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚੀ. 

'ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਦੇ ਰਹੇ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਭਿੱ ਜਦੇ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. ਦ ਜੇਆਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਮਵਰਆ ਹੋeਂਾ ਪਇਆ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਫਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਦਆਲ  ਇਨਸਾਨ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਸਾਨ  ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਮਲ ਗ੍ਈ, ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੇ ਸੁਖ ਹੈ. 
ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਵਣਆ, ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਾਇਨ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਹ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕਦੀ ਭੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.' 

 

ਚੌਧਰੀ  ਜ਼ੀਰ ਅਨਿਿਦ ਨਵਰਕ 
 



ਚੁਂਵਕ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਲੁਮ ਇਿੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, 
ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ਵਾਹ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨ  ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ 
ਸਕਦਾ. ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਵਹਮਦ ਵਵਰਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਵਕਆ, ਇਿੱਕ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਹੈਵਸਅਤ੍ ਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. 
ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 18 ਜਨਵਰੀ 1935 ਨ ੰ  ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. 1947 ਤ੍ੇ ਮੈਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਦੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. ਇਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਝਗ੍ੜਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ. ਕੋਈ ਵਫ਼ਰਕ  ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੀ ਵਵਰਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿੱ ਟਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍, ਚੌਧਰੀ 
ਇਬਰਾਵਹਮ ਵਵਰਕ, ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦੀ ਨਗ੍ਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ. ਸਵਾਮੀ ਨੰਦ ਵਸੰਘ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ, "ਉ ਭਰਾਅੋ! ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱਠਾ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 
ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰਕ  ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਜਹਰ ਤ੍ੋਂ ਬਚਾਉ. ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਲੜਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵਕਰਾਇਆ ਦੇ ਦਵਾਂਗ੍ੇ, ਪਰ ਰਬ ਦੇ ਵਾਸਤ੍ੇ, ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ 
ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ." 

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਸ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਮਾਮ ਦੀਨ 
ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੋਚੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਇਿੱਕ ਰੇਲ-
ਗ੍ਿੱਡੀ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਈ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਵਰਆਂ ਹੋਇਆ ਨੇ. ਐਦਾਂ ਦੀ ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਨੇ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਸਾਰੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਲਹ  ਫੈਵਲਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕੋਈ ਵਜ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ." ਅਸੀਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੌੜ ਕੇ ਗ੍ਏ. ਇਹ 25 ਜਾਂ 26 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਸੀ. 
ਅਵਹਮਦਪੁਰਾ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਕੁਹਾੜੇ ਅਤ੍ੇ ਬਲਿੱ ਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਦੁਪਵਹਰ 12 ਜਾਂ 1 ਵਜੇ, ਇਿੱਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਜੀਪ ਇਿੱਕ ਸੁਬੇਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਦ ਜੇ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਸਮੇਤ੍ ਆਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਸੁਿੱ ਤ੍ੇ ਹੋ? 
ਤ੍ੁਹਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਉ ਅਤ੍ੇ 
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹ-ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗ੍ਲਤ੍ ਕਿੱ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗ੍ੇ."  ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮੁਹਿੱਮਦ 
ਸ਼ਫ਼ੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਬਲੋਚ ਉਸ ਜੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜੇ. ਸੁਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜ ਦ ਬੰਦੁਕਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਬੰਦ ਕ ਸੀ. 

'ਅਤ੍ਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਵਾਨ ਜੋ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਸੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਬੰਦ ਕ ਸੀ. 
ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਆਇਆ. ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਵਕਰਾਸਨ ਤ੍ੇਲ ਲੈ ਆਉਣ ਵੀ ਵਕਹਾ. ਵਕਰਾਸਨ ਤ੍ੇਲ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਪੀਪਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਲ ੰ ਡਾ ਗ੍ੇਟ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਰਾਮਗ੍ੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਿੱਲਾ 
ਸੀ, ਵਸਪਾਹੀ ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਲੇਟ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀ.  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਾਗ੍ੜਾ ਵਸੰਘ ਦੇ 
ਕਾਰਖਾਨੇ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਵਸਿੱ ਖ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੇ 



ਚੜਹ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਕਰ ਕੇ, 
ਜਵਾਬੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਿੱਗ੍ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੰਤ੍ੋਖ ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਅਿੱ ਗ੍ 
ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁੰ ਢਪੁਵਰਆਂ ਮਹਿੱ ਲੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਕੈਂਪ ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ 
ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਅਤ੍ੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹੋਰ ਜੰਡਾਯਾ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਆਤ੍ਮਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 
ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਉਸ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਟੈਂਕ ਬੁਲਾਏ ਗ੍ਏ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਲਗ੍ੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭ ਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਨਵਹਰੁ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਚਲਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਜਦ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਵਗ੍ਆ ਤ੍ਦ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦਵਲਤ੍ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ੇਜਾਮ ਕੀਤ੍ਾ 
ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਦੇਣ. ਕੁਿੱ ਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਖੁਹਾਂ ਜਾ ਖਾਈਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ ਇਿੱ ਨੇ ਵਜਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਵਲ 
ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ-ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਪਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਨਵਹਰੁ ਆਏ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀ ਲੋਕ ਬੇਰਵਹਮ 
ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਾਵਲਮ ਹੋ". ਇਿੱ ਕ ਦਾੜਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਸ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਲਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਨਹੀਂ ਤ੍ੁਸੀਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ੀ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਹੋਇਆ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਕਉਂ ਚੀਕ ਰਹੇ 
ਹੋ?" 

'ਕਈ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਕਾਕਾ ਵਸੰਘ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਕਰੀਬ ਸੀ. ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਰਹਾ ਪਰ ਜਦ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਦੋ ਪੁਵਲਸ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੁੰ ਡੇ ਦੋ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬ ਹੇ ਤ੍ੇ ਆਏ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਖਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਲੁਿੱ ਟਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਕੋਈ 10 ਵਮਨਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟ ੇਬਿੱ ਚੇ ਸਾਡੇ ਬ ਹੇ ਤ੍ ੇ
ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਮਦਦ ਦੀ ਗ੍ੁਹਾਰ ਲਗ੍ਾਈ. ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹਾਂ. ਸ਼ਾਡਾ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਇਸੀ ਸ਼ਵਹਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ੍ੋਂ ਇਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੋ." ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਰਿੱਖ ਲੀਤ੍ਾ. ਕੁਵੜਆਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਨ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ੀਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹਦ ਖ਼ ਸ਼ ਹੋਇਆਂ. ਪਰ ਉਹ ਬੇਹਦ ਡਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ 
ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਹੋਰ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਅਸੀਂ ਮਨਹ ਾਂ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਵਸਿੱਖ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕੁਵੜਆਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਹਣ 
ਲਗ੍ੀਆਂ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮਵਹਸੁਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਿੱਕ ਦੀ ਵਨਗ੍ਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ੍ਦ 
ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਈਆਂ, ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਆਈ. 



'ਭਲੇ ਅਤ੍ੇ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ਦਾਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਰ ਲੁਿੱ ਟਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ. ਜਦ 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਪਹੰੁਚਦੇ, ਤ੍ਦ ਲੋਕ ਜਮੀਨ ਤ੍ੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਦੇ. "ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਕਾ ਮਤ੍ਲਬ ਵਕਆ? ਲ਼ਾ ਇਲ਼ਾਹਾ ਇਲ਼ਲ਼ਲ਼ਾਹ." ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੜਬੜੀ ਘਿੱ ਟ 
ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਥੇ ਆਏ. ਹੁਣ ਵੀ ਵਸਿੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਉਹ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਇਿੱਕ ਘੁਿੱ ਲ ਘਾਰਾ ਸੀ. ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਹਰਕਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਦੀ, ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ , ਇਥੇ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਮਾਵਰਆ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਜੰਗ੍ਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਕੋਈ 
20,000 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗ੍ੇ.'  
 

ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਿਰਲਾਲ  ਨਿਰੁ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

ਦੀ ਕਰੋਵਨਕਲ ਔਫ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਜਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਖ਼ੁਰਿੱਮ ਅਲੀ ਸ਼ਫ਼ੀਕ ਨੇ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ 
ਸੀ, ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤ੍ੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ 
ਨਵਹਰੁ ਅਤ੍ੇ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 
ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਖੁਦ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਸਕਣ. ਬੁਧਵਾਰ, 3 ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰੈਸ ਕਨਫੇਰੇਂਸ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 'ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਹਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਹਰ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ੈਰਕਾਨ ਨੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਦਬਾਉਣ ਅਤ੍ੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਦੋਨੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤ੍ੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 
ਇਰਾਦੇ' ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਇਆ. ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 'ਸੰਪਤ੍ੀ ਉਪਰ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਵਨਆ 
ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦੋਵਂਂੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਣਗ੍ੀਆਂ ਤ੍ਾਂਵਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਹੋਵੇ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ , ਇਸ ਦੇ ਵਾਜ਼ਬ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਹਾਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ'. 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਵਰਫਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੇਹਦ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ, ਕੁਿੱ ਝ 
ਜਾਂ ਪੁਨਰਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵਕਸਾਨ ਨੇ ਵਕਹਾ: 'ਇਸ ਮੁਲਕ 
ਨੇ ਹਕੁਮਨਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤ੍ਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀ ਨੇ. ਉਹ ਆਏ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਪਰ ਇਹ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵਕ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ, ਵਰਯਾਯਾ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ.' ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਬ ਵਹੰਦ  ਔਰਤ੍ ਨੇ 
ਨਵਹਰੁ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, 'ਤ੍ਕਸੀਮ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸੰਪਤ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱ ਥ ਤ੍ੋਂ ਦੁਜੇ ਹਿੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਾਂਤ੍ੀ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਲੁਿੱ ਟ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਨਾ ਵਕਉਂ? ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਝਦਾਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ?' (Chronicle, September 1947). 
 

ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਿ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਿਾ 
 

ਰੋਬੀਨ ਜੇਫਰੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 25 ਅਤ੍ੇ 26 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ ਅਮਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤ੍ਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ 



ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ. ਕਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਹ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨੰੁ ਕਾਬ  ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਰਵਿੱ ਈਅੇ ਨ ੰ  ਉਜਾਗ੍ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ, ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ 
ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਕ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਨ ੰ  ਅੰਜ਼ਾਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਹੰਦ  ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ 
ਤ੍ੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਬਲੁਚ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਤ੍ੀਰੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਤ੍ਵਹਕੀਕਾਤ੍ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਖਾਵਰਜ਼ ਹੋਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਇਸ ਬਲ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ (1974: 516). 
 

ਨਸੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ ਿਾ  ਕਤਲ 
 

ਇਿੱਕ ਵਦਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਕੀ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਪੁਵਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ, ਵਜਸ ਨੇ 
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਦੇਆਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ. ਜਦ ਮੈਂ ਅਗ੍ਲੇ ਸਾਲ, ਜਨਵਰੀ ਤ੍ੇ, ਦੁਬਾਰਾ 
ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਰਆਣਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਗ੍ਏ. ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਸਿੱਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਸਾਨ  ਬਹੁਤ੍ ਭੈੜਾ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ੍ ਦੀ 
ਮੌਤ੍ਾਂ ਜਾਂ ਕਤ੍ਲ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਬਾਤ੍ ਕਵਰਅੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਣ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਤ੍ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਣਾ 
ਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ 
ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਹਵਰਆਣਾ ਸ ਬੇ ਦੇ ਕੁਰ ਕਸ਼ੇਤ੍ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਲਿੱ ਖਮਰੀ ਵਪੰਡ ਪਹੰੁਚੇ. ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਵਵਰਕ ਜਿੱ ਟਾਂ 
ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਕਵਥਆਲਾ ਵਵਰਕਾਂ (ਇਸ ਨ ੰ  ਕਵਥਆਲਾ ਵਵਰਕ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਮੁਰੀਦਕੇ 
ਤ੍ਹਸੀਲ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਵਵਰਕ, ਇਿੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਕਸ 
ਨਾਲ ਹੋਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. 
 

ਸਰਦੁਲ ਨਸੰਘ ਨਵਰਕ 
 

'ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਸਰਦੁਲ ਵਸੰਘ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1928 ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰੀਕ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ 1944 ਤ੍ੇ 
ਪਾਸ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮਨ ਵਕਰਸਵਚਅਨ ਕਾਲਹ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ 1947 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਵੜਹਆ. ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ 400 ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ 6,000 ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵਵਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਦੇ 
ਸੀ. ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਆਸਾਨ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਸੀ. ਵਫਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ. ਤ੍ੋਂ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਦਸਤ੍ਾ, ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ 
ਲਗ੍ਣ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਣਾਅ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਦੁਰਬੀਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖ਼ੁਪੁਰਾ 



ਤ੍ੇ ਲਗ੍ੀ ਅਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਸਾਨ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਅਸ਼ੀਂ ਉਥੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. 

'22 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਘੌਰੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲਾ 
ਇਿੱ ਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਵਹੰਦ ਆਂ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ 
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਜਾਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਸੀ. ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੜੇ ਸੀ. ਜਲਦ 
ਹੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਿੱ ਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋਵੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਸਿੱ ਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਵੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ 
ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਸੌਣ 
ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ. 25 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਾਂ ਸੀ. ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਚਲਣ 
ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਜਦ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਜਦ ਰਾਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ 
ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ, ਜੋ ਬਚ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ 
ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ. ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਵਰਕ ਸਮਰਪਣ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ 
ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 33 ਔਰਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਣੌਾ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੇ 
ਵਬਲਕੁਲ ਛੋਵਟਆਂ ਸੀ.' 
 

ਫ਼ਕੀਰ ਨਸੰਘ ਨਵਰਕ 
 

ਇੰਟਰਵਵਊ ਚਲ ਹੀ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ੍, ਫ਼ਕੀਰ ਵਸੰਘ ਵਵਰਕ ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਵਰਤ੍ਾਂਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: 
'ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਕਵਥਆਲਾ ਵਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਜਮੀਨ 
ਸਾਡੀ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕ ਲ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਧਆਪਕ ਸੀ. 
ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਮੌਲਵੀ ਮਵਹਬ ਬ ਆਲਮ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਪੰਡ 
ਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਬਾਦਤ੍ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਸੰਤ੍ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਪੀਰ ਮਕਬ ਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ 
ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਅਜਵਨਆਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਘੋੜੇ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨ ਹੀ ਫਿੱ ੜਦਾ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤ੍ੋਂ ਉਤ੍ਰਦੇ. 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਰਵਾਇਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਅਤ੍ੇ ਰੁਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਦ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਇਹ 25 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਸੀ, ਜਦ ਸੈਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ 
ਨ ੰ  ਘੇਰਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਭਿੱ ਜ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਲੁਕ ਗ੍ਏ. ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇਆਂ ਨ ੰ  



ਪੀਰਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਵਰeਨ ਨੇ ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਨ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ 
ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੰ੍ਨ ਮਹੀਨੇ ਰਵਹਆ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਭਲਾ ਮਾਨਸ 
ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਹਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਨਾਹ 
ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਪਰ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱ ਬੇ ਗ੍ਏ. ਕੋਈ 300-400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. 
ਵਸਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ 33 ਔਰਤ੍ਾਂ, ਬਜ਼ਰੁਗ੍, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਬਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਬੰਦੇਆ ਨੇ ਵਕਰਪਾਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਸੀ ਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਉਸ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਗ੍ੁਰਬਖਸ਼ ਵਸੰਘ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਾਨ  ਸਾਡੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਡਰੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਰੋ ਰਵਹਆਂ ਸੀ 
ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨ ੰ  ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨੇਕ ਅੰਤ੍ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਚੁਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸਮਰਪਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ.  

'1995 ਤ੍,ੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਲਹੇ  
ਵਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਪੀਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਰਾਇਨ ਅਤ੍ੇ 
ਮੌਲਵੀ ਮਵਹਬ ਬ ਆਲਮ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਕਸ ਨ ੰ  
ਵੀ ਵਮਵਲਆ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਨ ੰ  ਮਾਰਦੇ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਸੀ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਹੰਦ  
ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕੁਹਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਸੁਿੱ ਵਟਆ. ਪਰ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ 
ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ. ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਔਰਤ੍ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਬੁਆ ਫ ਪੀ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵਸੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਸਰਫ਼ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਬਚ ਗ੍ਏ ਸੀ ਜਾ ਨਹੀਂ. ਉਸ ਔਰਤ੍ ਨੇ 
ਵਕਹਾ, "ਉਹ ਵਕਣਾ ਸੋਹਣਾ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ".' 

ਤ੍ਦ ਫ਼ਕੀਰ ਵਸੰਘ ਵਵਰਕ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਵਊ ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਫ਼ਕੀਰ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਪੁਵਛਆ 
ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਵਹੰਦ  ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱ ਸਣਗ੍ੇ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਜੋ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੋ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 'ਉਹ ਐਸਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ,' ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, 'ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਵਵਹਸ਼ੀ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ.' 
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਸਦਿੱ ਸ, ਸੁਰਤ੍ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ ਪਰ 
ਕੁਮਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੈ 
ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਜੋ ਉਸੇ ਘਰ ਤ੍ ੇ
ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਸੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਖੁਹ 



ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਘੌਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  
ਬਚਾਇਆ ਸੀ. "ਰਿੱਬ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ,' ਫ਼ਕੀਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਹਾ. 

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਜੋ ਸਾਨ  ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਲੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ 
ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਔਰਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ, ਅਤ੍ੇ ਸੋਚਣ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ੇ ਯਤ੍ੀਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਦਾਂ ਮਵਹਸੁਸ 
ਹੋਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ 1998 ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬੁਆ ਫੁਪੀ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਗ੍ਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, 
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਨਵਾਦ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਆ ਗ੍ਏ. ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਵਛਆ ਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਕੀ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਵਵਅੰਗ੍ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਟੁਕੜੀ 
ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਵਕ ਬਲੁਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਦੀ. ਅਗ੍ਰ ਵਸਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੰੁਦਾ 
ਤ੍,ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿੱਜ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਜ਼ੰਦਾ ਹੰੁਦੀਆਂ. 
 

ਚੌਧਰੀ ਤਵਾਕੁਲੱਿ ਨਵਰਕ 
 

ਕਵਥਆਲਾ ਵਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਉਸ 
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱਲ ਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਬਵਣਆ ਵਰਹਾ. ਵਜਸ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਅਵਹਮਦ 
ਵਵਰਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਸੇ ਵਦਨ, 30 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਅਸੀਂ, ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 
ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟਵਰਅਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਵਊ ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਚੌਧਰੀ ਤ੍ਵਾਕੁਲਿੱ ਂਾਹ ਵਵਰਕ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਜਨਮ 5 ਜੁਲਾਈ 1937 ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ 
ਵਪੰਡ ਚੰਡੀਕੋਟ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਹਸੀਲ ਸੀ, ਹੁਣ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ. 1970 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪੀਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਾਮਲ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦਾ 
ਸਦਿੱ ਸ ਚੁਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਮਬਲੀ ਤ੍ੇ. ਸ਼ੇਕ ਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਵਵਰਕ ਜਿੱ ਟਾਂ ਦੀ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਦਾਦ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਿੱਖ. ਵਸਿੱ ਖ ਇਿੱ ਕ 
ਜੰਗ੍ੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ 15,000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ 
ਬਹੁਤ੍ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਵਵਰਕ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਮਵਹਸੁਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ. ਖਾਨ 
ਪੀਣ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਪਨਪੀ 
ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਜਦ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਏ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ. 

'ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖ 
ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ , ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਸਾਡਾ ਮੰੁਸ਼ੀ ਸੋਹਨ ਵਸੰਘ ਸਰਹਿੱਦ 
ਪਾਰ ਕਰ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 



ਦੁਕਾਨ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨ  ਵਲਖਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਵਰਕ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਨ  ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਮਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 
ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਹੈ. ਜਦ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨ  
ਵਮਲਦੇ ਨੇ. 

'1947 ਤ੍,ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੱਮਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ 
ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਦੇ ਨਾਲ 
ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਿੱ ਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੰ , ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਸਿੱਖ ਧਰਮ 
ਨਾਲ ਦਗ੍ਾ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਕਵਥਆਲਾ ਵਵਰਕਾਨ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੈ. ਉਸ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਮਾਣਯੋਗ੍ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਆ ਜਾਣਦੀਆਂ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਬਕਸੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਿੱ ਝ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਜਦ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਆਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਬਕਸੇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ. ਇਿੱਕ ਲੰਬ ੇਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਵਥਆਲਾ ਵਵਰਕਾਂ 
ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ.' 
 

ਗੁਰਬਚ  ਨਸੰਘ ਟੰਡ  
 

1947 ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਵਵਚਤ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ ਟੰਡਨ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ, ਇਿੱਕ 
ਅਲਗ੍ ਹੀ ਜਗ੍ਹ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ. ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ 
ਪੌਵਲਵਟਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਵਭਾਗ੍ ਦੇ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਗ੍ੁਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ. ਇੰਟਰਵਵਊ ਨ ੰ  ਟੰਡਨ ਦੇ ਵਦਲੀ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 25 ਜੁਲਾਈ 1934 ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਟਵਪਆਲਾ ਦੋਸਤ੍ ਮੁਹਿੱਮਦ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਥਤ੍ ਹੈ. 
ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਵਹੰਦ  ਸਨ, ਜੋ ਖਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਟੰਡਨ ਉਪ-ਜਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਬਤ੍ੌਰ ਵਸਿੱ ਖ ਵਿੱ ਡਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਖਤ੍ਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਇਿੱਕ ਆਮ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮੰੁਡੇ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖ ਦੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਮਹਿੱਤ੍ਤ੍ਾ ਸੀ. ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਵਕ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਬੇਵਟਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਿੱ ਖਣਾ ਸੁਿੱ ਖੀ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਮੰੁਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਾਲਨਗ੍ੇ; ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 
ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. 

'ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ ਵਫ਼ਰਕ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ. ਟਵਪਆਲਾ ਦੋਸਤ੍ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਤ੍ੇ ਦੋ ਵਤ੍ਹਾਈ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਤ੍ਹਾਈ ਵਹੰਦ  ਘਰ ਸਨ. ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਸਨ. ਸਾਨ  ਲਾਲੇ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਹੰਦ  
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਨਾਂਅ ਸੀ. ਪਰ, ਵਪੰਡ ਦੇ ਖਤ੍ਰੀ ਪਰਵਾਰ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਵੀ ਸਨ. 



ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਘ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 25-30 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ 
ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੌਧਰੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

'1947 ਤ੍ੇ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਪੜਹ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਦੇ ਸਕ ਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ 
ਅਲਗ੍ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ੍ੀ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਪੰਡ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ 
ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਤ੍ਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਣਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗ੍ਾਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਅਖਾੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਕੁਸ਼ਤ੍ੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਸੀ. 

'ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਣਾਅ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਰੇਵਡਉ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਨਵਾ-ਇ-ਵਕਤ੍, ਵੀਰ ਭਾਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਮਲਾਪ ਅਖਬਾਰ ਵੀ 
ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਕਸ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਿੱਨਾਇਆ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਲਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਝੰਡੇ 
ਥਲੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ. ਉਹ ਬਰਛੇ, 
ਕੁਹਾਵੜਆਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਗ੍ੜਬੜੀ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ. ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਵਕਸੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਮੈਨ ੰ  ਦੋ ਨਾਂਅ 
ਯਾਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਅਲੀ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਿੱਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਜੋ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. 

'ਪਰ ਮਿੱਧ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ੀ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਵੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ 
ਉਸ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ 25 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਸੀ. ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆਸਮਾਨ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ, ਅਤ੍ੇ 
ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਖ਼ਤ੍ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਝ ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. ਪਰ, ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਚਲਦੀ 
ਰਹੀ. ਦਰਖਤ੍ਾਂ ਦੇ ਥਲੇ, ਤ੍ਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪਵਹਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ 
ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਪਰ, ਜਲਦ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਤ੍ਦ ਹੀ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਘਨ ਪੈ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਰੋਸ਼ ਪਰਗ੍ਟ 
ਕਰਦੇ, ਜਦ ਵਕ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਭਜ਼ਣ ਲਈ 
ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਖਤ੍ਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਵਕਉਂ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀ.  

'ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਟਵਪਆਲਾ ਦੋਸਤ੍ ਮੁਹਿੱਮਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 12-13 ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਗ੍ਈ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਮਾਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਵਕਉਂਵਕ, ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗ੍ੇ. 
ਬਹਰਹਾਲ, 25-26 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  1,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ 
ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜਦ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਸਾਰੇ ਖਤ੍ਰੀ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੋ ਵਿੱ ਡੇ ਕਈ 
ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਭਿੱਜੇ. ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ 



ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ੍ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 
ਹਾਵੀ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਣ ਦੋ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 60 ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ 
ਸੀ. ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਉਹ ਮਿੱਨ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਦ ਜੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਅਤ੍ੇ 
ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਭੀੜ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵੜਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਇਿੱਟ ਸੁਟ ਕ ੇਦੇ ਮਾਰੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਸ਼ਕਸ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉਠੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਛੁਪੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਘਰ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, 
ਕੰਬਣ ਲਗ੍ਾ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਬ  ਨਾ 
ਆਉਣ. ਇਿੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤ੍ੌਣ ਵਿੱ ਂਿੱਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਖਲਬਲੀ ਫੈਲ ਚੁਕੀ ਸੀ. ਘਰ ਦੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਇਿੱ ਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ, ਇਸ ਥਨੀ ਵਨਕਲ ਕੇ ਭਿੱਜ਼ ਜਾਇਏ. ਅਸੀ 10-12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ 
ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਵਪਿੱਛੇ ਵਨਕਲੇ. ਕਾਤ੍ਲ ਸਾਡਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਵਾਰ ਨਾਲ, ਵਗ੍ਰਦੇ ਵੇਵਖਆ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਗ੍ਈ (ਸਰੀ.ਟੰਡਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਸਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਵਹਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਦਖਾਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਹਣੀ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਬਰਛੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਭਿੱਦੇ ਦਾਗ੍ ਵੀ ਵਦਖਾਏ). 

'ਵਸਰ ਤ੍ੇ ਵਾਰ ਲਗ੍ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਕਈ 
ਵਹੰਦ  ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਲਾਸਾਂ ਨ ੰ  ਵਖਿੱ ਚ ਕੇ, ਡਾਕੇ ਨਾਲੇ ਤ੍ੇ 
ਸੁਟਿੱ ਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਵਹਅੇ ਸੀ. ਜਦ ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਤ੍ ਵਖਿੱਚੀ ਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੁਲ ਗ੍ਈਆਂ. ਉਸ ਸ਼ਕਸ ਨੇ 
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਤ੍ੇ ਲਾਲੇਆਂ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਵਕਹਾ, "ਪਾਣੀ." ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਘਰ ਲੈ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਵਮਠਾ ਦੁਧ ਪੀਣ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਵਫਰ, ਵਪੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੈ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦ ਜੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਪਨਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭੈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦਾਦਾ ਜੋ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ 
ਭਰਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਤ੍ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ 
10-12 ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਸਾਡੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਤੰ੍ਨ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਪੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਆ ਗ੍ਈ. ਸਾਨ  
10 ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਕੈਂਪ 
ਤ੍ੇ ਚਾਰ ਵਦਨ ਰਹੇ. ਉਸ ਕੈਂਪ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ. 

'ਅਸੀਂ 14 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚੇ. ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਭਣਵਇਆ ਜੋ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਗ੍ੋਪਾ ਰਾਇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ 



ਕਰੀਬ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਵਣਆ. ਉਹ ਫ਼ੌਜ਼ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੁਬੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟਰਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨ  ਲਿੱ ਭਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ੰ ਸੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਉਹ ਤ੍ੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਪੈਦਲ 
ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੇਡੀਕਲ ਕਲੀਵਨਕ 
ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤ੍ੇ ਵਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  
ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਉਪਰ ਨਾ ਤ੍ੁਰਣ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ਸ਼ਤ੍ 
ਲਗ੍ਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖੇਤ੍ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ੀ. ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਚਾਲ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਚਾਰ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਟ ਡਾਕ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇ ਦੇਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਸਿੱਤ੍ ਰੁਪਏ ਸੀ. 
ਡਾਕ ਆਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲੀਤ੍ੇ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਾਵਣਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਣ ਡਾਕ ਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ.' 

ਇਥੇ, ਸਰੀ ਟੰਡਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਵਟਆਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲਗ੍ ਗ੍ਈਆਂ. ਮੈਂ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. 
 

ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 
 

ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 70.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ 
ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, 22.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਵਰਅੇ 
ਤ੍ੋਂ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਮਿੱਟੀ ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ 
ਵਸੰਘ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਕ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤ੍ੇ ਆਰਵਥਕ 
ਹਾਲਾਤ੍, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਦਯੋਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਸੀ. 

ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਤ੍ਾਵਕ-ਊਦ-ਦੀਨ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ, 
ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨ ੰ  ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵੇਵਖਆ. ਜੁਲਾਈ ਵਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਉਪਦਰਵੀ ਦਿੱ ਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 15 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਿੱਗ੍ਜਣੀ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  
ਭਿੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਖੋਸਲਾ ਅਤ੍ੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡਾ.ਤ੍ੇਜ ਭਾਨ ਅਤ੍ ੇ ਉਸ ਦੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ , ਪੁਵਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਤ੍ਾਵਕ-ਊਦ-ਦੀਨ ਸਾਨ  ਉਸ ਕਤ੍ਲ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ, ਚੌਧਰੀ ਇਲਾਮ ਦੀਨ, ਜੋ ਥਾਨੇਦਾਰ ਸਨ, 
ਸਾਨ  ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਭਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ. 
ਇਲਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਪਾਹੀ ਇਹ ਤ੍ਫਤ੍ੀਸ਼ ਕਰਣ ਗ੍ਏ ਸੀ ਵਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 
ਹਵਥਆਰ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇ. ਪਰ ਕਈ ਗ੍ਲਤ੍ਫ਼ਹਮੀਆਂ ਹੋ ਗ੍ਈਆ 



ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਵਸਪਾਹੀ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਨਤ੍ੀਜਨ ਪੁਵਲਸ ਬਲ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 27 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਉਸ ਘਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਾਰੇ 
ਬਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (1999:285-6). ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ੇ. 

ਪਰ, ਤ੍ਾਵਕ-ਊਦ-ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬਣੀ ਤ੍ਦ ਫੈਲੀ ਜਦ ਇਿੱਕ ਵਦਨ 
ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਵਕ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਸੀਤ੍, ਜੋ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਉੱਸ ਨ ੰ  ਸਾੜ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆ ਨੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਅਿੱਗ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਲੈਣਾ ਦੇਨਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੰੁ ਲੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਮਸੀਤ੍ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਜੋ ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਰੰਗ੍ਰੇਵਜ਼ਆ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 
ਉਹ ਕਰਵਫਊ ਲਾਗ੍  ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਪਣਾ ਸਟੋਵ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁਿੱ ਲ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ ਗ੍ਈ. ਪਰ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਰਹੇ ਵਕ ਇਹ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗ੍ਾਈ ਗ੍ਈ ਸੀ.  ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੁਰੇ, ਲੰਬੇ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਹਵਥਆਰ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹੰੁਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 
ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਵਦਨ, ਇਿੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਵਲਮ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਬਹੁਤ੍ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਹਰਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 
ਸਮਰਥਕ ਵੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਮਵਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਕਤ੍ਲ ਦਾ 
ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੁਤ੍ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਫ਼ਰਕ  ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵਵਗ੍ਣ ਗ੍ਏ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਡਰਣ ਲਗ੍ ਗ੍ਏ. 

ਇਿੱਕ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਅਹਰਾਰ ਆਗ੍  ਪੀਰ ਸਈਦ ਫ਼ੈਜ਼-ਉਲ-ਹਸਨ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਆਗ੍ , ਵਨਰੰਜਨ ਦਾਸ ਬਿੱਗ੍ਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਅਕਾਲੀ ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਖਾਕਸਾਰ 
ਵੀ ਇਸ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਦ ਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਹਿੱਲਾ ਰੇਤ੍ਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੋਂ 
ਵਮਲੀ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਫ਼ਵਾਹ ਫ਼ੈਲ ਗ੍ਈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਬਿੱਗ੍ਾ, ਨੰਗ੍ੇ ਪੈਰ ਉਸ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗ੍ੀ 
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਵਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਿੱ ਵਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਟੇ ਸੁਿੱ ਟ 
ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਵਰਆ. ਲਹ -ਲੁਹਾਣ ਹੋਏ ਬਿੱਗ੍ਾ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਪੀਰ ਫ਼ੈਜ਼-ਉਲ-ਹਸਨ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਖੁਦ ਲਾਸ਼ ਵਨਰੰਜਨ ਦਾਸ ਬਿੱਗ੍ਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਾਈ. ਉਸ ਕਤ੍ਲ ਨੇ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲ ਤ੍ੋੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਪੀਰ ਫ਼ੈਜ਼-ਉਲ-ਹਸਨ  ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ 
ਲੀਤ੍ਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸੰੁਦਰ ਦਾਸ ਵਮਰਧਾ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ 
ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਇਆ (Ibid: 289-92). 

 

ਨਕਦਾਰ  ਾਥ ਿਲਿੋਤਰਾ            



 

ਮੈਂ ਵਕਦਾਰ ਨਾਥ ਮਲਹੋਤ੍ਰਾ ਨ ੰ  10 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਉਹ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ 
ਭਿੱਜੇ ਅਤ੍ੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਚਾਉ ਸਫਰ ਨ ੰ  ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁਮਣ ਲਗ੍ੇ 
ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਡਾ.ਤ੍ੇਜ ਭਾਨ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ ੇ
ਵਸਿੱਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਹ ਭਗ੍ਵਾਨ ਤ੍ੋਂ ਡਰਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ 
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦਸ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਵਡਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਉਥੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ. 
ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਮਵਨਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮ ਸਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਨਾਹ ਇਿੱਕ ਪਰਬੁਿੱ ਧ ਆਗ੍  ਸਨ. ਇਸ 
ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ 
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਪਰ, ਇਿੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਭੈਨ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟ ੇ
ਭਰਾ ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਛਿੱ ਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਇਹ 27 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਡਾ.ਭਾਨ ਅਤ੍ ੇ
ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਦੋਵੇਂ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਤ੍ ੇਰਿੱ ਵਖਆ ਸਮੇਤ੍ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 
ਦੇਰ ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਛੇ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਗੰ੍ਡਾਸੇਆਂ ਨਾਲ 
ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਕਰਪਾਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇੰਵਜਨੀਅਰ ਵਵਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਾਲਾ ਵਕਸ਼ੋਰੀਲਾਲ ਖਿੱਨਾ ਅਤ੍ੇ 
ਕਈ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ  ਵੀ ਉਥੇ ਸਨ. ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਾਥਨਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. 

'ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰ ਬੇਹਦ ਤ੍ਕਲੀਫ਼ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਜਦ ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਦ ਔਰਤ੍ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਵਰਲਾਪ ਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਰੋਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. ਇਸ 
ਹਮਲੇ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਬਹਾਦਰੀ 
ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਵੜਆ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਨਾ 
ਆਉਣ.. ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਵਕਆ ਵਕਉਂਵਕ ਦ ਜੇਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਸਾਨ  ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, 
ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਊਂਦੀ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਮਦਦ ਲੈਣ ਗ੍ਏ ਹੋਏ ਸੀ. ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਜਾਂ 
ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ , ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੀ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਬਚ ਕੇ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ 
ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਛਿੱ ਡਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ੍ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨ ੰ  



ਮਦਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ. ਰਮਜ਼ਾਨ ਚਾਚਾ ਵਕਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਤ੍ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਮੋਕੇ ਗ੍ਏ 
ਹੋਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਾਵੇਦ ਨ ੰ , ਸਾਨ  ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੇ ਭੇਵਜਆ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ 
ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਬਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿੱ ਧਾ ਮੌਕਾ ਦੀ. 
ਮੈਂ ਰੋਣ ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗ੍ਾ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਚਲੇ 
ਜਾਵਾਂ. ਰਾਤ੍ ਦੇ ਸਿੱਤ੍ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਵਨਕਲ ਵਗ੍ਆ.  ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਮਵਹਜ਼ ਅਿੱ ਧੇ ਘੰਟੇ 
ਬਾਅਦ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ, ਕਰੀਬ 150 ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜਾਂ 
ਅਿੱਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗ੍ਏ. ਰਮਜ਼ਾਨ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਅਤ੍ੇ ਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ 
ਮਨੋਹਰਲਾਲ (ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ) ਨ ੰ  ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਪਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਬਚਾਣ ਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਵਹਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 
ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਰਵਹਮਵਦਲ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ 
ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਤ੍ੋਂ ਡਾਇਰੇਕਟ (ਵਸਿੱਧਾ) ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਕਿੱ ਟੜ ਵਹੰਦ , ਵਕਸੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਅਤ੍ੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਵਹਲਾ ਤ੍ਜਰਬਾ ਸੀ. ਜਾਵੇਦ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਚੰਗ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ ਬਣ 
ਗ੍ਏ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ. ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 
ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਦ ਜੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਲੀਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ 
ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਰਾਹ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾ ਵੇਵਖਆਂ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਵਾਹਗ੍ਾ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਦੀ ਸੜਕ ਤ੍ੇ 
ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਬਖਰੀ ਪਈਆਂ ਸੀ. ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਮੈਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ 
ਪਰਵਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵੀ, ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮੌਜੁਦ ਸਨ, ਪਰ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਲੇ ਖਾਲੀ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਹਦ ਨੁਕਸਾਨ ਸਵਹਆ ਸੀ. ਸਾਨ  
ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬਸਰ ਕਰਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਦੋਜ਼ਵਹਦ ਕਰਣੀ ਪਈ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ ੇਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਮਵਨਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤ੍ੀ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤ੍ੋਂ ਕਦੀ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤ੍ੇ 
1950 ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ-ਬੇਟੀ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ. ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ 
ਹਾਂ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚਾਚਾ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਜਾਵੇਦ ਹੁਣ 79 ਜਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਵਾਰ 
ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਰਾਥਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.' 

 

ਸੁਦਰਸ਼  ਕੁਿਾਰ ਕਪੂਰ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 31 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. 
14 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਵਹਰ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 17,000 ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਤ੍ਹਾਈ ਵਹੰਦ  ਸਨ, ਬਾਕੀ ਮੁਸਵਲਮ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍, ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ 
ਸੀ ਵਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  



ਹੋਇਆ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੈਟਰੀਕ ਦੇ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨ  ਆਪਣਾ ਘਰ 
ਛਿੱ ਡ ਕ,ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਭਿੱਜਨਾ ਪਇਆ. ਅਸੀਂ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਅਕਾਲਗ੍ੜ ਆ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰੇ 
ਨਾਨਕੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲਗ੍ੜ ਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਮ ਨਗ੍ਰ 
ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਪ ਰੀ ਵਹੰਦ  ਆਬਾਦੀ ਨੰਂ ਂੰ ਭਿੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ 
ਅਕਾਲਗ੍ੜ ਆਵਰਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਸ਼ਥਾਨਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ 
ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਮਦਦ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ. ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਪ ਰੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤ੍ੇ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਅਕਾਲਗ੍ੜ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੇ ਸਹੰੁ ਖਾਦੀ, ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ 
ਛਿੱ ਡਣਗ੍ੇ. ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਸਹੰੁ ਖਵਾਣ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਿੱ ਵਖਆਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. 
ਸਾਨ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟ ਸੀ. 

'14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਅਕਾਲਗ੍ੜ ਮਊਨੀਵਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਮਪਾਉਂਡ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਦੀ ਇਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਸ ਇਮਾਰਤ੍ ਦੇ ਉਪਰ ਲਹਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 
18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕ ਉਠੇ 
ਸੀ. 100 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਹੰਦ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਦਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨ  ਬਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਵਕਤ੍ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਹ 
ਨਾਟਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਗ੍ਾਇਿੱਕ ਸਨ. 22 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਚੜਹੇ ਵਜਸ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਡੋਗ੍ਰਾ ਵਸਪਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਿੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤ੍ੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਸਫਰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗ੍ਏ. 
ਮੈਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਬਦਰੀ ਨਾਥ ਕਪ ਰ, ਵਹੰਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੁਰ ਕੋਸ਼ਕਾਰ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਅਕਾਲਗ੍ੜ ਤ੍ੋਂ ਸੀ, ਤ੍ੋਂ 
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ 7 ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਨ ੰ , ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਭ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ, ਉਸੀ ਕਰੁਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 
ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ ਹੰੁਦੇ ਵੇਵਖਆ.' 
 

ਕਿੋਕੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਿ 
 

ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ 
ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀ. ਪਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਵਰਟਾਇਰ ਵਿੱ ਡੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ 1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱ ਡੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 
ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਬਦਤ੍ਰ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਇਿੱਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ, 



25-26 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਕਮੋਕੇ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਪਵਹਲਾਂ, ਇਸ ਅਵਧਆਇ ਤ੍ੇ, ਕਲੇਬ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਘਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਕਮੋਕੇ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਬਾਰੇ 
ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, 1 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1947 ਨ ੰ  ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ 30 ਸਤੰ੍ਬਰ ਦਿੱ ਸੀ, ਜੋ ਗ੍ਲਤ੍ ਹੈ. ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ 
ਅਤ੍ੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ. ਟਰੇਨ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੁਰੀ ਸੀ, ਜੋ 
ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਮੋਕੇ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਦੀ 
ਵਟਰਬਊਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਦੇ 3500 ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ 150 ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚੇ. 2 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ 
ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਸ਼ੇਡ 
ਤ੍ੇ ਧੋਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨੋਈਡਾ ਤ੍ੇ ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਸਾਵਵਤ੍ਰੀ ਦਿੱ ਤ੍-ਵਛਬਰ ਨ ੰ  29 
ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ, ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ. ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤ੍ੀ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਉਸ ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ. ਸਾਰੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਮੋਕੇ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. 
ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ 600 ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ (1989: 151–2). ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਦੀ 27 ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਰਪੋਰਟ 
ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ, 'ਕਮੋਕੇ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, 408 ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ; 50 
ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ 537 ਨ ੰ  ਮਾਮ ਲੀ ਸਿੱਟਾਂ ਲਗ੍ੀਆਂ…ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ' (Disturbances in the Punjab 1995: 384). ਉਸੇ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ 
ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਸ ਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ, ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ, ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਦ ਵਕ 
ਕਮਾਂਵਡਗ੍ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੇਜਰ ਦਲਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ, ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ (Ibid: 384–5). 
 

ਇੱਕ ਚਸ਼ਿਦੀਦ ਦੀ ਗਵਾਿੀ 
 

ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਮੈਨ ੰ  ਕਮੋਕੇ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 
ਦਾ ਇਹ ਵਵਵਰਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: 

ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ੇ ਰਹੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮਾਉਂਟਬੇਟਨ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 
ਕਾਉਂਸੀਲ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਅਤ੍ੇ ਛੇ ਦ ਜੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅਿੱਡੇ 
ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਬਲ ਚ ਰੇਜੀਮੇਂਟ ਨ ੰ  ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਪਰ 
ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਡੋਗ੍ਰਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਖਾ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. 
ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਵਫਕਰਮੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਆਈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱ ਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਵਸਰਫ਼ 
14 ਸਾਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਏ. ਬਾਕੀ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ੇ ਦੇ ਥਲੇ ਲੁਿੱ ਕ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. 



ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ 
ਮਾਉਂਟਬੇਟਨ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਰਵਹਣਗ੍ੇ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜ਼ਰ ਰ 
ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. 

'ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਚਾਰਟਰਡ ਹਵਾਈਜਹਾਜ ਤ੍ੇ ਵਬਠਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਪਾਇਲਟ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ, ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਹ ਬਹੁਤ੍ ਥਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ 
ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਵੇਖੋ, ਤ੍ੁਸੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ." ਨੀਚੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸੀ. ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਘਰ ਜਲ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਦਲ -ਦਵਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. 
ਅਖੀਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਰੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੁਆਰਾ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਅਸੀਂ ਡਿੱ ਬੇ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਸੀ. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਕਮੋਕੇ ਤ੍ੇ ਰੁਕੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ 50 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਹੈ. 
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਲਾਇੰਡਸ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਵਖਆ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ , 
ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ੍ ਗ੍ੁਲਾਬੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਵਿੱ ਚ, ਗ੍ਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਲਗ੍ ਰਹੀ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉੱਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਡੀ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਫ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ 
ਪਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਉਤ੍ਰੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ, ਜੋ 
ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ 
ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰੀਕਾ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਵਣਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਡੀਆਂ ਉਪਰ 
ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 

'ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੰੁਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ; ਬੰਦੇ, 
ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੰਬੇ ਛੁਰੇ, ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੇ ਧਾਤ੍ੁ ਦੇ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਭੀੜ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬੜੀ ਜੋਰ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਭਅੰਕਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ.' 
 

ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਈ-ਿੇਲ 
 

ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ. ਇਹ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਚਾਕ  ਅਤ੍ੇ 
ਕਟਲਰੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹ ਰ ਸੀ. ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਵਕਤ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. 
ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤ੍ੋਂ ਵਸਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਡੀ ਤ੍ ੇਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਬਦਨਾਮ ਹਮਲੇ 
ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਦੋਸਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਦੀ ਵਮਸਾਲਾਂ ਵੀ 



ਵਮਲਵਦਆਂ ਨੇ. ਮੈਨ  14 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਦਵਵੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਵਨਕਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 

'ਮੇਰੇ ਨਾਨਾਜੀ ਪੰਡਤ੍ ਬਸੰਤ੍ ਰਾਮ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਹਸਤ੍ੀ ਸਨ. ਉਹ ਨਗ੍ਰਪਾਵਲਕਾ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਕਰਯ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਰਈਸ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਨੇ ਬਚਾਈ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਿੱ ਮ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਘੁਮਾਉਦਾਰ ਰਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁਿੱ ਜ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਉਹ ਜਿੱ ਮ  ਪਹੰੁਚੇ. ਉਸੀ ਦੋਸਤ੍ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 
ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਤ੍ੋਂ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਲੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ  ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਬਚ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਪਿੱ ਤ੍ਰ ਵਲਖਦੇ ਰਹੇ. ਇਹ ਵਸਲਵਸਲਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਵਹਆ.. ਉੁਹ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਵਕਤ੍ ਰੁਕ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਨਵਸਕ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ 
ਸਨ.' 

ਦਵਵੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਆਊਂਦਾ ਜੋ ਉਸ 
ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ੍ ਬਸੰਤ੍ ਰਾਮ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਸ਼ਕਸ ਮੇਰੀ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਮੈਂ ਸਟੌਕਹੋਮ ਤ੍ੇ ਵਮਲ ਚੁਵਕਆ ਸੀ. ਅਕਰਮ ਵਰਾਇਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੌਟ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 
ਤ੍ਵਹਜੀਬ ਅਤ੍ੇ ਸਾਵਹਤ੍ਕ ਕਿੱ ਮਾਂ ਤ੍ੇ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  22 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਇਹ ਇਤ੍ਲਾਹ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਨੇ. ਵਮਸਤ੍ਰੀ ਨਾਸੀਰ ਨੇ ਪੰਡਤ੍ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਬਚਾਈ. ਵਮਸਤ੍ਰੀ 
ਜੀ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋ ਨੇਤ੍ਰਹੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਡਤ੍ ਬਸੰਤ੍ 
ਰਾਮ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਦੋਸਤ੍ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਨੇਤ੍ਰਹੀਨ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ 
ਉਹ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਿੱ ਟੜ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਨੇ. ਉਹ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ 
ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪੰਡਤ੍ਜੀ ਨ ੰ  ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੈਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. 
 

ਨਸਆਲਕੋਟ 
 

ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਫ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ ਹਾਂਲਾਵਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ 
ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਦੀ ਪਰਧਣਗ੍ੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਕਰਦੇ ਸੀ. 
1941 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ ਮਾਰੀ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.2 ਵਮਵਲਅਨ (12 ਲਿੱ ਖ) ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ ਘਿੱ ਟ 
ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ 62.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ; ਵਹੰਦ  19.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 11.71 ਫ਼ੀਸਦੀ. ਦ ਜੀ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਨਿੱਘੇ ਸੀ ਪਰ ਮਿੱਧ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਫ਼ਸਾਦ 



ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਮੌਤ੍ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆਂ  (Khosla, 1989: 142–6; 
SGPC, 1991). ਵਸਆਲਕੋਟ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਜਿੱ ਮ  ਨਾਲ ਲਗ੍ਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਦੇ 
ਚਲਦੇ, ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਵਸਆਲਕੋਟ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ, ਕਦੀ ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮਪੁਰਣ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ, 9 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੇ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਖਤ੍ਰੀ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਚਦੇਵ ਉਪ-ਜਾਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. 
ਜਦ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਉਲੀ ਸਾਵਹਬ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਡਾਵਕਆ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਇਜ਼ਿੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ, ਦੰਦ ਤ੍ੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ੍ 
ਤ੍ੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਮੰਗ੍ ਸੀ. ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਹਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਲਗ੍ਾ ਰਹੇ ਸੀ 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ "ਅਲਹਾ-ਹੋ-ਅਕਬਰ" ਅਤ੍ੇ "ਯਾ, ਅਲੀ ਮਦਦ ". ਵਸਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਤ੍ੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ 
ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ 
ਅਿੱਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੋਲੀਆ ਂਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆਂ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ 
ਦੌੜਨ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ; ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਹਿੱਥ ਫਿੱ ੜ ਕੇ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੇਜ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣਾਂ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਆਏ ਪਰ ਇਿੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਇਦ ਬਸ਼ੀਰਾ ਸੀ, 
ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਮਾਰੋ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਨੇ." ਭੀੜ ਰੁਕ ਗ੍ਈ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ , ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਪੀੜ ਠੀਕ ਕਰਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚ 
ਗ੍ਈ ਪਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭੈਨਾਂ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆ ਂਅਤ੍ ੇਉਨਹ ਾ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਧਾਰਵਮਕ ਔਰਤ੍ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਸਹੇਵਲਆਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਨ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤ੍ੇ ਵਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਉਸ ਤ੍ੋਂ 
ਛੋਟੀ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ 50 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. 

'ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ. ਅਖੀਰਕਾਰ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  
ਨਾਲ ਜੰਮ  ਲੈ ਗ੍ਈ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਦਿੱ ਲ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਵਟਆਂ ਦੇ 
ਵਵਛੜਣ ਦਾ ਦੁਖ ਕਦੀ ਭੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ. ਉਹ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਵਜ਼ੰਦਾ ਰਹੇ. ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਵਆਹ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ 
ਵਫਰ ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਹੁਣ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ. ਉਹ ਚੰਗ੍ੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ 
ਵਨਮਰਤ੍ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਦਲ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗ੍ਾ. ਮੈਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ 
ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਾਂ ਵਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਪਛਲੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਣ ਤ੍ੇ ਕੋਈ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.' 



 

ਕਰ ਲ (ਨਰਟਾਇਰ) ਿੰਸ ਰਾਜ ਚੋਪੜਾ 
 

ਖੋਸਲਾ ਅਤ੍ੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱ ਜਦੇ ਹੋਏ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ ੇ
ਹਮਲੇਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਵਕਅੇ ਬਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵੇਰਵੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਨੇ. ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ 
ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ, ਇਣ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਤ੍ੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਮੈਂ, ਇਿੱਕ ਰੇਲਗ੍ਿੱਡੀ ਜੋ 
ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਤ੍ੋਂ ਵਸਆਲਕੋਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਲਹ  ਨਾਲ ਤ੍ਰੋ ਤ੍ਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਵਟਆਂ-
ਵਿੱ ਵਢਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਇਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਚਸਮਦੀਦ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 
ਕਰਨਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਦਰਜ ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਕੀ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕ ਉਹ ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਵਨਕਲੇ. 

'ਮੈਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਜੀਮੇਂਟ (ਵਸਪਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ) ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹਾਂ. ਦ ਜੇ 
ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਬਰਮਾ ਤ੍ੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ. ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ , ਮੈਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਥੇ ਹੋਏ 
ਫ਼ਸਾਦ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੇ ਸੀ ਵਕ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਫਰ ਮੈਨ ੰ  ਵਸਆਲਕੋਟ ਭੇਵਜਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸੈਕੜੇ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਉਪਰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, 
ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  
ਰਾਤ੍ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਉਣ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ (14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਨ ੰ ) ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਤੰ੍ਨ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਪਟੜੀ ਤ੍ੋਂ ਉੱਤ੍ਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਤ੍ੋਂ 
ਸੈਕੜੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਸਆਲਕੋਟ ਹੰੁਦੇ ਹੋਈ ਜਿੱ ਮ  ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਡਿੱ ਬੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਲਹ  ਟਪਕ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ 
ਕਵਹਣਾ ਚਾਹ ੰ ਗ੍ਾ ਵਕ ਜੋ ਸਦਮਾ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਬਰਮਾ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ ਵਬਲਕੁਲ ਅਲਗ੍ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਚੇਤ੍ ਰਾਮ ਚੋਪੜਾ ਜਿੱ ਮ  ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਨ. 
ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਭੇਜ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. 

'ਮੇਰੀ ਪਤ੍ਨੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੰਸ (ਇਿੱਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗ੍ਾਇਕਾ) ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਜਾਵਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ 
ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕਿੱ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਦੇਣਗ੍ੀਆਂ; ਪਰ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਯਕੀਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਛਾਉਣੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜਾਣ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱ ਮ  ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਸਆਲਕੋਟ-
ਜਿੱਮ  ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਿੱ ਵਖਅਕ ਭੇਜੇ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱ ਮ  ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਨ ੰ  ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 



ਚੌਕੀ ਤ੍ੇ ਵਡਊਟੀ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਾਗ੍ਜ਼ਾਤ੍ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੇ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  
ਚੁਵਣਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣ ਲਈ ਮਿੱਨਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ 
ਭਰਤ੍ੀ ਹੋਇਆ. ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰ੍ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਵਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਦੀ 
ਬਹੁਤ੍ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਵਕਸਮਤ੍, 
ਵਨਹਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਣ ਅਤ੍ੇ ਮਾਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਵਕਆ.' 
 

ਨਸਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਮੈਂ ਵਸਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਹਟੇ ਅਤ੍ੇ ਬਟਾਲਾ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ੇ ਵਸੇ ਕਈ ਪਰਵਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2005 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ 
ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਜਿੱ ਮ  ਪਹੰੁਚੇ, ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਹੇਠ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਵਚਵ, ਭਗ੍ਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ 3 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ. 
 

ਭਗਵਾ  ਦਾਸ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਪੰਡ ਵਮਆਂ ਹਰਪਾਲ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਪਸਰੁਰ, ਥਾਨਾ ਵਕਲਾ ਸੋਭਾ ਵਸੰਘ ਵਜਲਹਾ ਵਸਆਲਕੋਟ 
ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਅਿੱ ਛੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਥੇ ਬਰਾਹਮਣ, 
ਖਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਟ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹੋਰ ਇਸਾਈ ਵੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੋਹਾਰ ਸਨ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਜਿੱ ਟ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਰਾਮਦਿੱ ਸੀਆਂ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਚੌਧਰੀ ਜਗ੍ਤ੍ ਰਾਮ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੇਂਦੇ ਸੀ. ਵਪੰਡਾ ਲਈ, ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਆਮ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਪੰਡਾ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਸਆਸੀ ਜਾਗ੍ਰੁਕਤ੍ਾ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ 5 
ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਇਿੱਕ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੀ. ਅਵਧਆਪਕ ਬਰਾਹਮਣ ਜਾਂ 
ਮੌਲਵੀ ਸਨ. ਦੋਵਂਂੇ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ. ਜਦ 
ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਤ੍ਦ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸਹ ੰ  ਖਾਦੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸਮੁਸਾਇ ਤ੍ੋਂ ਹੋਣਗ੍ੇ ਤ੍ੇ , ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਉਹ ਕਰਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਹਮਲਾਵਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਹੋਣਗ੍ੇ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਹਲਾਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਵਫਰ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਵਕ, 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਿੱ ਥਾ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਧ ਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਣ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗ੍ਲਤ੍ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਈ. ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, 
ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਪੰਡ ਪਹਗ੍ੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਘਾਤ੍ ਲਗ੍ਾਈ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਦੌੜ ਕੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ. ਤ੍ਦ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਉਣ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਨਕਲੇ; ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਜਬ ਤ੍ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਸਮ ਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ 



ਵਪੰਡ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੀ ਅਬਦੁਲ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੇਲੀ 
ਸੀ. 

'ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਆਗ੍  ਮੇਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਅਤ੍ੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਪੰਡ, ਅਲੀਪੁਰ 
ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਰੇ. ਅਲੀਪੁਰ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਚੰਗ੍ੇ 
ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਜਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਉਹ ਸੀ ਚਿੱ ਕ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਇਮ 
ਬੜਵਾਲਾ. ਹਮਲਾਵਰ ਘੋੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਆਏ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਣਵਗ੍ਣਤ੍ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਮੇਹਦੀ ਸ਼ਾਹ 
ਨੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤ੍ੇ. ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਬਚ ਕੇ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕਰਾਵਲੇ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਕਰਾਵਲੇ ਲੈ ਆਈ. ਔਰਤ੍ਾਂ, ਬਜ਼ਰੁਗ੍ 
ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਟਰਿੱ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ, ਕੋਈ 150 ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ 
ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਹਆ.' 
 

ਨਰਚਪਾਲ ਨਸੰਘ 
 

ਮੈਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਤ੍ੇਗ੍ੜ ਸਾਵਹਬ (ਪਵਹਲਾਂ ਪਵਟਆਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ) ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਕਰਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬਦਨਾਮ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਯਾਦ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ,  ਜੋ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦੀਨ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤ੍ੇ ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ , ਕਿੱਲਰ 
ਸਈਦਾਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਇਨ ਅਤ੍ੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਵਸੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ. 
ਇਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਇਥ ੇਵਸ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਸ਼ਥਾਨਕ 
ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਵਪੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਵਰਚਪਾਲ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਨ  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 
'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਸਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, 
ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ ਸਨ; ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ 
ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ਕ. ਵਫਰ ਬਾਹਰ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਕੰਧ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਰਣਾ ਪਏਗ੍ਾ, ਤ੍ਦ ਹੀ ਉਹ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਣਗ੍ੇ. ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਟਲ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਹਿੱ ਮਤ੍ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਫਰ, ਉਹ ਸਾਨ  ਦਸਕਾ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਏ. ਅਸੀਂ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 80-85 ਵਪੰਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਮਲ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜੋ 
ਪੈਦਲ ਜਿੱ ਮ  ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ਈ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਕਸਮ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੈਨ ੰ  
ਚੌਧਰੀ ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਦਾਦ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਵਦਕ, ਘੁਲਾਮ ਹਸਨ ਚੀਮਾ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਦੀਨ ਮੈਤ੍ਲਾ, ਨਾਂਅ 
ਯਾਦ ਨੇ. ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ 
ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਿੱ ਟ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ 



ਤ੍ਿੱਕ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜਦ ਸਰਹਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 
ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਦਾਦ 20,000 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਸਾਨ  ਪਵਹਲਾਂ ਕਪ ਰਥਲਾ ਭੇਵਜਆ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਥੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਜਮੀਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਧਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਵਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਸੀ.' 
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ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ 

 
 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉੱਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ ਵਜ਼ਲਹੇ , ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਵਜਹਲਮ, 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਅਟਿੱਕ (ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ) ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਇਹ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਪ ਰਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ; ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਦੋਵੇਂ ਵਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਸਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਇਸ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਕਹਾਵਨਆਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ੀਆ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) ਦੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤ੍ੇ ਵਭਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, 
ਉਨਹ ਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. 
 

ਰਾਵਲਨਪੰਡੀ ਸ਼ਨਿਰ 
 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਕਾਰ ਵਫ਼ਰਕ  
ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡਾਂ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, 
ਹਾਲਾਤ੍ ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਥਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਫਰ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਸ਼ੇਖ ਅਨਵਰ-ਉਲ-ਹਿੱਕ ਨੇ 'ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਕਰਣ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਜੁਨੀਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ'-ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਖੋਸਲਾ 
ਵਰਪੋਰਟ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ (1989: 196). ਮੁਹਿੱਮਦ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਰ, ਵਜਸ ਦੀ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  
ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਆਇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਦੇ ਵਕਤ੍ ਨ ੰ , ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਲਈ, ਦਰਦਨਾਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ. 
 

ਿੁਿੱਿਦ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਰ 
 

'ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ, ਜਦ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਅਤ੍ੇ 
ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਸਰ ਕਲੋਨੀ ਤ੍ੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਸ ਕਵਾਰਟਰਸ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਜਾਵਰਟੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਤ੍ੜਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਧ ਖਰੀਦਣ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੰੁਡੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਭਆਨਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੇਲਵੇ 
ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਜ਼ 200 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਪਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ 
ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੀ ਵੇਵਖਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਹੀ ਵੇਵਖਆ. ਵਬਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ 



ਦੀ ਖੋਪਵੜਆਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਵਿੱ ਡੇਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦ ੇਟੋਟੇ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਖੋਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. 

'ਵਾਪਸੀ ਤ੍ੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਲੋਨੀ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਖਡਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ, ਉਮ ਅਤ੍ੇ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਦ ੇਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍, ਹਨੀਫ, ਰਜ਼ਾ ਅਤ੍ੇ ਬਉ ਰਫ਼ੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ 
ਵਖਡਾਰੀ ਸਨ, ਖੜਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ ੰ ਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਇਹ 
ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸਦਮਾ ਬਾਕੀ ਸੀ. 
'ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ 
ਬੇਰਵਹਮ ਸਲ ਕ ਹੋਇਆ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਰੇਲਵੇ 
ਵਵਭਾਗ੍ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕ ਚ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਖਾਸ ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗ੍ਈਆਂ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਜਣ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਆਏ. ਪਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਤ੍ੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਦ ਰ ਹਾਂ. 
 

ਕਿਲਾ ਸੇਠੀ 
 

'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਸਰ ਗ੍ੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ੍ ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ. 1937 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਅਲਗ੍ ਅਲਗ੍ ਜਗ੍ਹ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 1945 ਤ੍ੇ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਹੋਈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1947 ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਉਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੇ ਅਸ਼ੀਂ 
ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਣਾਅ ਜ਼ਰ ਰ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਬੰਗ੍ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਗ੍ੈਰ-ਮਾਮੁਲੀ ਨਹੀਂ 
ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ. ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਕਿੱ ਸੇ ਸੁਣਾਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ 
ਬਾਰੇ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਲਈ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਲੁਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਛਾਉਣੀ 
ਦ ੇਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ. ਵਫਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪੋਸਟੀਂਗ੍ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਿੱ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟੀਂਗ੍ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਤ੍ਬਦੀਲੀ 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਹੋਈ. 

'ਉਥੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਗ੍ੁਲਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ 
ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਘਰ ਤ੍ੇ 
ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ. ਅਿੱ ਧੇ ਮਕਾਨ ਤ੍ੇ ਉਹ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਧੇ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ. ਛਾਉਣੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਫ਼ੀ ਕਤ੍ਲ ਹੋਏ. ਸਾਡਾ 
ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੋਸਤ੍, ਵਬਲ ਗ੍ਰਾਹਮ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਬ ਤ੍ ੇਵਬਰਜ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 
ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋਰ ਦੀ ਖੜਕਾਉਣ ਲਗ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ ੇ



ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਨ  ਵਕਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰਰੁਤ੍ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਵਸਰਫ਼ 
ਉਸ ਵਕਤ੍ ਹੀ ਅਸ਼ੀਂ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ ਜ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ ਵਨਮਨ ਮਿੱ ਧ ਵਰਗ੍ ਦੇ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਵਹੰਦ  ਹੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਛ ਆ-ਛੁਤ੍ ਦਾ 
ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪੜਹੇ-ਵਲਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਣ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. 1932 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਭਾਸ਼ਣ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਵਬਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ.' 
 

ਭੀਸ਼ਿ ਕੁਿਾਰ ਬਕਸ਼ੀ 
 

'ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਸੈਦਪੁਰ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਮੈਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਮਾਰਚ ਦੇ 
ਫ਼ਸਾਦ ਤ੍ੀਬਰ ਸਨ. ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਆਬਾਦੀ 50-50 ਸੀ. ਉਸ ਵਦਨ ਮੈਂ ਲਾਲ 
ਕੁਰਤ੍ੀ ਦੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਦੰਗ੍ੇ ਦਿੱ ਸ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਲੇ. ਵਫਰ ਅਸ਼ੀਂ ਜਿੱ ਮ  ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ 
ਪਵਹਲਾਂ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 
ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰਾਧਾ ਵਕਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਰਹ ਸਕਾਂਗ੍ੇ. ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡ ਮਟੋਰ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਗ੍ੁਆਂਢੀਆ ਨੇ ਵਕਸੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਦ 
ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਬਸ ਤ੍ੇ ਵਬਠਾਂ ਕੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 1986 ਤ੍,ੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਦ 
ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਖਾਕਸਾਰਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਨ ੰ  ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ ਸੀ. 

'ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਬੁਢ ਵਸੰਘ ਨੇ 29 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਹਵਾਈਜਹਾਜ ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ੇ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਜਹਾਜ ਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਭੇਵਜਆ. ਵਫਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਵਸਿੱ ਖ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਆਈ. ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੰੁਚਣ ਤ੍ੇ 10-12 ਵਦਨ ਲਗ੍ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ੇ ਆਏ. ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਭੈਣ ਮੇਰਠ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਕੌਨ ਵਕਥੇ ਸੀ. ਉਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਵਫਰ 
ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦੁਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੇਡੀਉ ਤ੍ੇ ਸੁਵਣਆ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ. 
'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਧਾਰਵਮਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਪਰਬੁਧ ਇਨਸਾਨ ਸਨ.  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਖ ਹ ਦੀ ਖ ਦਾਈ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਸੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਸਰਫ਼ 
ਬਰਾਹਮਣ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਗ੍ੇ. ਜਦ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ ਹ ਨ ੰ  ਵਮਟੀ ਨਾਲ 
ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍,ੇ ਇਸ 
ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ- ਵਹੰਦ ਆਂ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਖ ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਹੈ. 
1992 ਤ੍,ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤ੍ਨੀ ਨਾਲ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡਾ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ 



ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਵਛਆ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ 
ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਬਚਪਨ ਤ੍ੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਜਗ੍ਰੀ ਦੋਸਤ੍ ਸੀ. ਰਮਜਾਨ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਦਾਵਤ੍ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਮਹਮਾਨ ਨੇ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰ 
ਤ੍ੋਂ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਇਹਾਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ੍ ਹੈ 
(ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ). ਇਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਆਏੇ ਹੋਰ ਮੈਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਲੈ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਅਸ਼ੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਚਾਹ ਪੀਤ੍ੀ. ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਲੋਕ ਸਨ." 

'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤ੍ਨੀ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਵੇਖੋ, ਇਣ ਲੋਕਾ ਨੇ ਬੇਹਦ ਖਰਾਬ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਜਦ 
ਵਹੰਦ  ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਛ ਆ-ਛੁਤ੍ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਰਵਇਅੇ ਨੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਖਰਾਬ ਕਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ 
ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਛ ਆ-ਛੁਤ੍ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਲੀਣਤ੍ਾ ਨਾਲ ਮਿੱਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. 1986 ਤ੍ ੇਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਤ੍ ੇ
ਗ੍ਏ, ਪਰ 1991-92 ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਨ  ਵੀਸਾ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ. ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ 
ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ, ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਸਨ.' 
 

ਰਾਵਲਨਪੰਡੀ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ੍ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ 
ਸ਼ੀ, ਚੁਪ-ਚਾਪ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਜੋ 
ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵਫਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਤ੍ਦ ਜੋ ਬਚ ਗ੍ਏ, ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦਾ ਸਫਰ, ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸੀ. 
 

ਗੁਜਰਾਤ 
 

ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਭਾਰੀ 85.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਇਸ 
ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰ ਵਹੰਦ ਆ ਦੇ ਕੋਲ 
ਸੀ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ. ਮਾਰਚ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ ਤ੍ਕ, ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗ੍ਏ. ਕਈ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਿੱ ਵਨਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਵਰਤ੍ਾਂਤ੍ 
ਉਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ. 
 

ਕਰ ਲ (ਨਰਟਾਇਰ)  ਾਨਦਰ ਅਲੀ 
 



'ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰੀ ਦਾ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਗ੍ਲਤ੍ਫ਼ਹਮੀ ਹੈ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਯਕੀਨ ਰਿੱਖਦੇ 
ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਜਾਂ ਅਹਰਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. 
ਕੁਛ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਵਮਊਵਨਸਮ ਨਾਲ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਸਨ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਉਮਦਾ 
ਨੇਟਵਰਕ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ , ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਵੀ ਕਾਮ ਕਾਜੀ ਸਨ. 
ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਤ੍ੈਦ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਹੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਇੰਤ੍ਹਾ ਨਾਆਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਆਦੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਬਰਵਟਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ੀਏ ਬਣ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਪਵਹਲੇ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ, ਵਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ 
ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਨਵਰੀ 1947 ਨ ੰ  ਹੋਈ. ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ, ਵਫ਼ਰਕ  
ਜ਼ਵਹਰ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆਂ. ਮੈਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਰ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹਮਲਾ 
ਯਾਦ ਹੈ. ਇਹ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ. ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਸਿੱ ਵਭਅ ਇਨਸਾਨ 
ਸਨ. ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੋਇਨੁਦੀਨਪੁਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਈਦ, ਥੁਿੱ ਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. 
ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਚਾਕ  ਮਾਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁਿੱ ਵਟਆਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਗ੍ਰੋਹ ਬਣਾਏ, ਅਤ੍ੇ 
ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਕਸੁਰ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਘਾਤ੍ ਲਗ੍ਾਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਣ ਜੁਰਮਾਂ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਪਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਵਲਆ.' 
 
ਿਨਿੰਦਰ  ਾਥ ਖੱ ਾ  
 

ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵਹੰਦ  ਸਿੱਜਣ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਮੋਹਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. 
ਉਹ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਹੋਏ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਭਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 

'ਮੈਂ 30 ਮਈ 1926 ਨ ੰ  ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੁਿੱ ਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕਪੜਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਹ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱ ਮ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਹੰਦ  
ਖਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਦਮੇ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 
ਅਸੀਂ ਛੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸੀ; ਵਤੰ੍ਨ ਮੰੁਡੇ ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਕੁੜੀਆਂ. ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵਵਧਵਾ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ. ਪਰ, ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ. ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ 
ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਵਸ ਲੀ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ 
ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਥਾਨਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪਵੜਹਆ. ਉਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਪੜਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਤ੍ਣਾਅ ਤ੍ਦ 



ਮਹਸ ਸ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ 1940 ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇਿੱ ਂਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ 
ਇਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ. ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਦੰਗ੍ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ. 

'ਇਿੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਬੁਰਕਾ 
ਪਵਹੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਹਰਾ ਦ ਜੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਦੇਂਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਬੇਹਦ ਖ਼ ਬਸ ਰਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ. 
ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਵਸਹਤ੍ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲੰਗ੍ੜਾ ਕੇ ਚਿੱ ਲਦੀ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਵਪਉ ਇਿੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱ ਲਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ "ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ". 
ਪਰ, ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੀ ਵਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਕਸੇ ਵਹੰਦ  ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱ ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀ 
ਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰ  
ਕੀਤ੍ਾ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੋਈ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਚੀਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਧਮਕੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਰਿੱ ਖ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ, 
ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਹੰਦ  ਬੇਹਦ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੁਿੱ ਖ ਵਹੰਦ  ਮੰਦਰ ਨ ੰ  
ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ, ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਰਵਹਣ ਹੋਰ ਵਕਥੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਭਵਵਿੱ ਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਫ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ 
ਬਿੱ ਚਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, 1947 ਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਪਰ, ਸਾਨ  
ਹੋਰ ਵਕਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ. 

'ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਵਕਅੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫ਼ੈਲ ਗ੍ਈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੇ ਉਪਰ 
ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਵਫਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਵਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਦਮਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਸੀ, ਅਸੀਂ 
ਹੋਰ ਵਕਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਫਰ, ਈਦ ਦੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ (ਬੁਧਵਾਰ, 20 ਅਗ੍ਸਤ੍), ਸਾਡੇ ਘਰ 
ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਣ ਲਈ ਤ੍ਗ੍ੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ. ਹਮਲਾਵਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗ੍ੁੰ ਡੇ ਸੀ. 
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਦਨ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵੈਰੀ ਵਮਜ਼ਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. 

'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ, 
ਚਾਂਦੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹੇ  ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਦੇਣ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੱਨ ਗ੍ਏ, ਅਗ੍ਰ 



ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਉਸੇ ਵਕਤ੍ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਿੱਲਣ ਲਗ੍ੇ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਦ ਰ ਸੀ. ਗ੍ੁੰ ਡੇਆ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਪਰ ਥੋੜੀ 
ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਦ ਜੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਣ ਲਈ, ਉਹ ਮੁੜ ਗ੍ਏ. ਰਾਹ ਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆ 
ਗ੍ਏ. ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਜਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਚਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਨ  ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰੋਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਚਿੱ ਲਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਵਮਣਤ੍ਾਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ, 
ਪਰ ਉਹ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ. 

"ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਬਰਛੇ, ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤ੍ੇ “ਯਾ 
ਅਲੀ , ਯਾ ਅਲੀ" ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 500 ਸੀ, 
ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਉਪਰ ਬਰਛੇ ਦਾ 
ਹਮਲਾ ਹੰੁਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਗ੍ਈ ਪਰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਰ ਤ੍ੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਜਦ ਉਹ ਵਗ੍ਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਫੁਿੱ ਟ ਕੇ ਖੁਲ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੌੜ 
ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਭੈਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦ ਜੇ ਬਿੱ ਚੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇ. ਉਸ ਵਦਿੱ ਨ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਹਕੀਕੀ ਕਸਾਈਪੁਣਾ ਹੋਇਆ. 

'ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕੁਝ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਕਿੱਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਡੀ ਦ ੇਡਬ ੇਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਉਤ੍ਰ 
ਤ੍ੋਂ ਆਈ ਸੀ. ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਖੁਸਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ. ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ਕ, ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਖਰਾਬ 
ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲੇ ਜੋ ਸਾਨ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਕੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਲੈ ਆਏ, 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕੈਂਪ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ. ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 
ਸਭ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਆਇਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਆਏ ਸੀ. 
ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛਦਾ ਵਕ ਕੋਈ 
ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਵਾਰ ਆਏ ਜ਼ਰ ਰ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. 
ਮੈਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਵਜਸ ਮੰਦਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਆਇਆ ਸੀ. ਤ੍ਦ, 
ਵਕਸੇ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ. ਮੈਂ ਮਣਣਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਕਈ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸਮ ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਵਕਿੱ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ? ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਪਵਹਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਵਗ੍ਣਨਾ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ੍ ਵਦਨ ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਵਆਹ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਮ ਨ ੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸਵਕਆ. ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਹਈ 



ਸੀ.' 
 

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਜਗ   ਾਥ 
'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1926 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਕੀਰੋਵਲ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਪਛਿੱ ਮ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਉਥੇ ਤ੍ੀਹ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਬਾਕੀ ਸਈਦ ਮੁਸਵਲਮ 
ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸਨ. ਪ ਰਾ ਵਪੰਡ ਇਿੱਕ ਵਡਾ ਪਰਵਾਰ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ 
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ ਸੀ, ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤ੍ਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ ਅਚਾਨਕ 
ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਜੋ 18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਜਿੱ ਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਲਈ 
ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ੇ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਲਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਹੰਦ  ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਹੀ ਰਿੱ ਖ 
ਕੇ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ. ਹਮਲਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਸਈਦਾਂ 
ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਜਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ. 
ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਲਈ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਜਦ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ, ਸਾਨ  ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 
ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 25 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਛਿੱ ਡ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਫਰ ਬੇਹਦ ਧੀਮਾ ਅਤ੍ੇ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ; ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ 
ਹੋਰ ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਨਵਹਰ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ਼ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕੈਪਟੇਨ ਸੀ. 

'ਉਹ ਸਾਨ  ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਲੈ ਆਇਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਾਤ੍ਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ 
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਸ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨ  ਖਾਣਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ 
ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ, ਅਖੀਰਕਾਰ 2 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ 
ਘੁਲਾਮ ਕਾਵਦਰ ਸੀ. ਮੁਜ਼ਵਮਲ ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ ਘਾਉਸ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਚੰਗ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਉਹ ਸੁਿੱ ਨੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. 
ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਸੁਿੱ ਨੀ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਵਪੰਡ ਦੀ ਗ੍ਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਯਾਦ ਨੇ. ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍ ਬਸ਼ੀਰ 
ਅਵਹਮਦ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਪਿੱਤ੍ਰ ਵਲਵਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਕਰਣ ਲਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ. ਸਾਨ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤ੍ੇ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰ 
ਕਰਣ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ੍ ਲਵਗ੍ਆ. ਕੀਰੋਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. 1947 ਤ੍ੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ 
ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਬੁਰੇ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਸਨ.' 

ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕੁਨਜਹੀ ਨਾਲ 20 ਅਪਰੈਲ 
2003 ਨ ੰ  ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ 1947 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਲਚਸਪ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ 
ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਜੋ ਅਸਲ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਤ੍ਣਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ. 



 

ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਿੁਿੱਿਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕੁੰ ਜਾਿੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕੁੰ ਜਾਹ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 
ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ ਇਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ. ਸ਼ਾਡਾ, 1903 ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹਾਈ 
ਸਕ ਲ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਡਾਕ ਖ਼ਾਨਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਇਥੇ ਇਕਿੱ ਠਾ ਪੜਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ, 
ਜੋ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ, ਬਹੁਤ੍ ਰਵਹਮਵਦਲ ਅਤ੍ੇ ਸੰਤ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਸਨ. ਕੁੰ ਜਾਹ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. 
ਕੁੰ ਜਾਹ ਉਪਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਪਰਭਾਵ ਤ੍ਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ ਜਦ 1927-28 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਆਨ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮੀ 
ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱ ਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਝਟਕਾ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਇਸ ਨੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ. ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਿੱ ਲਹਾ ਨੇ 1930 ਨ ੰ , ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਸਕ ਲ ਖੋਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਡੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਪੜਹੇ 
ਵੀ. 

'12ਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਪਾਸ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱ ਮ ਲਿੱ ਵਭਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭਾ. ਇਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱ ਵਚਆ ਵਜਸ ਦੀ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਕੁੰ ਜਾਹ ਤ੍ੇ 
ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਮਜਵਲਸ-ਇ-ਅਹਰਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਦਿੱ ਸ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਤ੍ੇ ਸਨ, 
ਗ੍ੈਰ-ਸ਼ਵਹਨਸ਼ਾਹੀਅਤ੍ੀ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਸਾਨ  ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਅਤ੍ੇ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਉਥੇ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਪਾਰਟੀ ਛ ਆ-ਛੁਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰ ਜਾਹ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤ੍ ਨ ੰ  ਮਿੱਨਦੇ ਰਹੇ. 
ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੁੰ ਜਾਹ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਹਲਵਾਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਅਸ਼ੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਲਿੱ ਸੀ 
ਪੀਣ ਜਾਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਗ੍ ਮਿੱਗ੍ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲਿੱ ਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ 
ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਕਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ 
ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਲ ਕ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾੜਾ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਨ. ਉਹ ਪਿੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕਿੱਚੇ 
ਮਕਾਨਾਂ ਤ੍ੇ. 

'ਪਰ ਪਿੱਕੀ ਦੋਸਤ੍ੀਆਂ ਵੀ ਮੁਮਵਕਨ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍ ਜੈ ਚੰਦ ਨਵਅਯਰ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਵਆਹ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਵਵਆਹ ਲਈ, ਸਾਨ  ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੈ 
ਵਕ ਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਅਲਗ੍ ਬੈਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ 
ਗ੍ਿੱਲ ਦਿੱ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਇਣ ਵਹੰਦ  ਬੇਵਕ ਵਫਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਣਾਇਦਾ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਦੋਨੋ ਇਕਿੱਠਾ 
ਬੈਠੋਗ੍ੇ; ਇਕਿੱਠਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਕਰੋਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗ੍ੇ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ." ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ 
ਨਹੀਂ ਮਣਾਇਆ. ਅਗ੍ਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ੍ਾਂ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਬਦਲ ਲੀਤ੍ੀ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ੍ 
ਕੁਿੱ ਝ ਅਲਗ੍ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕਾਂ ਦਾ 



ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁਕਦੇ ਸੀ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਲਗ੍ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇਣ ਅਸੰਗ੍ਤ੍ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 
ਉਠਾਇਆ. 

'ਬਾਬਾ ਸੰੁਦਰ ਦਾਸ ਕੁੰ ਜਾਹ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ. ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ. ਉਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ੍ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ 
ਸੀ. ਪਰ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਾਮ ਵਹਕ ਜਨ ਨੀਪਨ ਨੇ ਜਗ੍ਹ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ. ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਕੁੰ ਜਾਹ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਈਦ ਦੇ ਵਦਨ, 18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਦਮਾਸ਼ 
ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਲੁਿੱ ਟਪਾਟ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਘੁਮ ਰਹੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਫ਼ਰੰ ਵਟਅਰ ਤ੍ੋਂ ਪਠਾਨ ਵੀ ਲੁਿੱ ਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭ 
ਤ੍ੋਂ ਵਘਰਣਾਯੋਗ੍ ਜੁਰਮ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਬਲਕੁਲ ਬੇਕਸ ਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਸ਼ ਆਂ ਦੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਮਾਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨ ੰ , ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾਂ ਹਾਂ. ਕੁੰ ਜਾਹ ਵਵਿੱ ਚ 500 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਕਤ੍ਲ 
ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਨ. 

'ਇਿੱਕ ਬਰਾਹਮਣ, ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀਆਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. ਉਸ ਦੇ 
ਵਤੰ੍ਨ ਘਰ ਸਨ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੇਵਰ 
ਉਣ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਬ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆਂ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੇਵਰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਰਕਾਰੀ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਫ਼ਰਕ  ਝਗ੍ੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਸਨ. ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਅਹਰਾਰ ਕਦੀ ਵਭਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

(ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਕੁੰ ਜਾਹੀ ਦਾ 20 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨ ੰ  ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ) 
 

ਸਈਦ ਅਫ਼ਤਾਬ ਿੱਸ  
 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਸਈਦ ਅਫ਼ਤ੍ਾਬ ਹਿੱ ਸਨ ਨੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੇ, ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਕੁੰ ਜਾਹੀ ਦੇ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਦਰਜ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਜਮਨਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, 1 ਮਾਰਚ 1939 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ 
ਸੀ. ਪਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਡਾਵਕਆ ਸਨ, ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਸਬੇ ਤ੍ੇ 
ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. ਇਥੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਦੋਨੋ ਵਸਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ  
ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਅਚਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਘਉ ਦਾ, ਜੋ ਦ ਰ ਦਰਾਜ਼ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਵਕਦੇ ਸੀ. ਸਾਡਾ 
ਇਿੱ ਕ ਕਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਸਈਦ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਆ ਇਮਾਮ ਵੀ ਸਨ. ਉਹ 
ਵਹੰਦ  ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਸੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਡਰ 
ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਬਹੁਤ੍ ਸਿੱ ਵਭਅ, ਪੜਹੇ-ਵਲਖੇ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸਨ. ਅਸੀਂ 



ਇਿੱਕ ਵਕਰਾਇਅੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਚਾਚਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ 
ਚਣਣ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਕਰੀਬ ਸਨ. ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ 
ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. 

'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਈਦ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਈਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ੍ 
ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ ੇ
ਨਾਲ ਦੀ ਨਵਹਰ ਦੇ ਪੁਲ ਉਪਰ ਇਿੱ ਕ ਝਗ੍ੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਰਾਤ੍, 
ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਦੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ. ਕੋਈ ਸਿੱਠ ਵਹੰਦ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਿੱ ਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਡੰਗ੍ਰ ਉਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਿੱ ਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਜਨ ਸੀ. 

'ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਵਜਿੱ ਮਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਰਵਹਣ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਾਲੇ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ 
ਕਰਨਾ ਪਏਗ੍ਾ. "ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਨਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪਨਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗ੍ਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ." ਕੁਿੱ ਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਹ, ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਤ੍ੋਂ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟਣ ਲਈ ਉਣ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਕਪੜਾ ਹਟਾ ਲੀਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਭੀੜ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, 
ਵਹੰਦ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ ਹੋਰ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 

'ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਸਾਧ , ਰਾਮ ਆਸਰਾ, ਜੋ ਵਹੰਦ  ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭ ਮੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਲਹਾ ਆਸਰਾ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਉਹ ਇਿੱਕ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਦਿੱ ਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ. ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਪਿੱਤ੍ਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਨ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਵਕਸੇ ਨੇ 
ਉਹ ਦਸ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ ਹ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਜਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹੰਦ  ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  
ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਚ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਜਦ ਦ ਜੇ 60 ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਇਿੱ ਕ ਇੰਡੀਆ 
ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤ੍ੇ ਵਲਖੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਸਾਨ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. 

'ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਹਵਰਆਣਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਤ੍ੇ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਵਹੰਦ  ਜਟਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਇਿੱ ਕ ਮੰੁਡੇ ਨੇ ਮੈਨ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਵਾਲਟਨ ਵਰਫਯ ਜੀ ਸੇਂਟਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰੁਡੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭਿੱਜਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਦਮੇ ਤ੍ੇ 
ਸੀ.' 



ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਇਮ ਮੁਸਵਲਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੇਜਰ ਅਸਲਮ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਫ਼ਰਜ਼ ਬੇਹਿੱਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਊਦੀਨ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ 
ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਸੈਕੜੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਇਆਂ (1989: 156). 
 

ਨਜਿਲਿ 
 

ਇਸ ਉੱਤ੍ਰੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ, 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਭਾਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 
ਆਬਾਦੀ ਦੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ, ਦਵਰੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਪਵਹਲਾਂ 
ਹੀ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਜਹਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਵਕਤ੍, ਇਿੱਕ ਕੈਂਪ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਪ ਰਬੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜਹਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਦਸਤ੍ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਹਿੱਦ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ ਪਰ 
ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭੜਕ ਉਠੀਆ. 
 

ਸੁ ੀਲ ਦੱਤ 
 

ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਫ਼ਲਮੀ ਹਸਤ੍ੀ, ਸੁਨੀਲ ਦਿੱ ਤ੍, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਖੁਰਦ ਵਪੰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਜਹਲਮ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 20 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਹੈ, ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਬਈ ਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ, 20 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001 ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 6 ਜ ਨ 1929 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਵਪੰਡ ਖੁਰਦ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਜਹਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਥੇ ਦੋਵੇਂ ਵਹੰਦ  (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱ ਤ੍ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣ) ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹੋਰ 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ, ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. ਦਿੱ ਤ੍, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਮੁਝੈਲ ਬਰਾਹਮਣ ਜਾਤ੍ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨੇ, ਜੋ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾ ਦਾ 
ਵਿੱ ਡੇਰਾ ਰਾਹਬ ਵਸਧੁ ਦਿੱ ਤ੍ ਅਰਵਬਆ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜੁਦ ਸੀ, ਜਦ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਗੰ੍ਬਰ 
ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਦੇ ਪੋਤ੍ੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਰਾਹਬ ਵਸਧੁ ਦਿੱ ਤ੍, ਆਪਣੇ ਸਿੱਤ੍ 
ਬੇਟੇਆਂ ਸਮੇਤ੍ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ, ਅਤ੍ੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਡੇਰੇ, ਪੁਰਾਣੇ 
ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸੋਗ੍ ਮਿੱਨਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਨ 
ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਵਹੰਦ  ਹਾਂ. 

'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਜਦ ਮੈਂ ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੋਮ ਇਿੱਕ 
ਵਨਆਨਾ ਸੀ. ਸਾਨ  ਸਾਡੇ ਤ੍ਾਇਆਜੀ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿੱ ਡਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤ੍ਬਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਆਰਵਥਕ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਵਪੰਡ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਪਰਵਾਰ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਟਰਿੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਆਇਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਵਰਫਊਜੀ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਲੈ 
ਜਾਵੇ. ਇਹ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਦ ਜਾ ਹਫ਼ਤ੍ਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਗ੍ਏ 



ਪਰ ਤ੍ਾਇਆਜੀ ਰਵਹ ਗ੍ਏ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਸੀ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਫਰ ਪਵਹਲੇ ਵਰਗ੍ੇ ਹੋ 
ਜਾਣਗ੍ੇ. ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਵਹਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਘਰ ਤ੍ੇ ਭੁਿੱ ਲ ਗ੍ਈ 
ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਣ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤ੍ਾਇਆਜੀ ਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵਕਥੇ ਰਿੱ ਖੇ ਸੀ. 

'ਜਦ ਦ ਜੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਾਇਆਜੀ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕਲੇ ਵਹੰਦ  ਬਚੇ ਸੀ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਦਾ 
ਵਰਵਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਇਿੱਕ ਖ ਹ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਿੱ ਕਹੇ ਦਾ ਲ਼ੁਤ੍ਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਸਭ 
ਕੁਿੱ ਝ ਠੀਕ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਦਨ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ੍ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਮੌਜ ਦ ਵਕਉਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਇਆਜੀ ਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਦਖਾਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਬੇਵਫ਼ਕਰ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਖ ਹ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ. ਪਰ, ਵਫਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਵਪੰਡ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਤ੍ੇ 
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਤ੍ੀ ਯਾਰ ਯਾਕ ਬ ਤ੍ੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, 
"ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਮਾਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਣਾ ਪਏਗ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਵੀ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਕੋਈ ਹਿੱਥ ਲਾ ਸਕੇਗ੍ਾ." 

'ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਿੱਜਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ. ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ, ਉਹ ਯਾਕ ਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਦਦ ਲਈ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਥੋਂ ਪੈਦਲ 
ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਯਾਕ ਬ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਤ੍ਾਇਆਜੀ ਨ ੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਪਰ ਯਾਕ ਬ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਾਂ ਉਠਾ ਲੀਤ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਮਹਮਾਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ. ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 
ਪਰ, ਇਿੱਕ ਪੀਰ ਨੇ ਤ੍ਦ, ਯਾਕ ਬ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪੈਗ੍ਾਮ ਭੇਵਜਆ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਰ ਨ ੰ  ਵਕਉਂ ਪਨਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਯਾਕ ਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 
ਤ੍ਾਇਆਜੀ ਨ ੰ  ਨਾਲੋਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਘੋੜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਵਕ ਉਹ ਵਜਹਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਪਹੰੁਚ 
ਜਾਣ. ਉਹ ਮਿੱ ਧ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਵਨਕਲੇ ਅਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਕ ਬ 
ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਕਰਣ ਕੈਂਪ ਆਏ ਵਕ ਤ੍ਾਇਆਜੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪਹੰੁਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਐਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਬਗ੍ੈਰ 
ਵਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖੁਰਦ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ. 

(ਸੁਨੀਲ ਦਿੱ ਤ੍ ਦਾ 25 ਮਈ 2005 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਕਲਾਮਈ ਅਦਾਕਾਰਾ 
ਨਰਵਗ੍ਸ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ) 

 

ਰਘਬੀਰ ਨਸੰਘ ਸਾਿ ੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1926 ਤ੍ੇ, ਵਪੰਡ ਗ੍ੁਜੀਆਲ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਚਕਵਾਲ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਜਹਲਮ, ਥਾਨਾ ਦੁਮਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. 
ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਿੱਖ, ਸਾਹਨੀ ਉਪ-ਜ਼ਾਤ੍ੀ ਦੇ ਖਤ੍ਰੀ ਸਨ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਾਰ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮਨਮੋਹਨ ਵਸੰਘ (2004-2014) ਸਾਡ ੇ



ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਨੇ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ੍ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਜਦ 
ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਤ੍ਦ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਉ ਕੀਤ੍ਾ. ਨੇੜੇ, ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ 
ਵਫ਼ਟਕੀ ਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੋਂ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ 
ਵਪੰਡ ਲੈ ਆਇਆ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਭਰਤ੍ੀ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ 
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਤ੍ ਭਰਾ ਸਨ. ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱ ੜ 
ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਨਖ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੌਟੇ, 
ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਅਸੀਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਿੱਤ੍ਾਂ ਦੀ ਚੰਗ੍ੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ. 

'ਵਜਨ ਹਮਲਾਵਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਨ ਸਿੱਤ੍ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਉਨਹ ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਮੈਂ ਦੁਧ ਤ੍ਦ ਬਖਸ਼ਾਂਗ੍ੀ ਜੇ ਤ੍ੁਸੀ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਆਉ".  ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦਾ 
ਨਾਂਅ ਬੋਸਤ੍ਾਂ ਖ਼ਾਨ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ, ਬੰਦ ਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਦ, 9-10 ਵਸਿੱਖ 
ਪਰਵਾਰ ਸਨ, ਕਰੀਬ 60-70 ਬੰਦੇ. ਜਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ. ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਬੁਲਾਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 40 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ, ਵਫਰ ਚਕਵਾਲ ਆਏ. ਅਸੀਂ 
ਕਲੇਕੇ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ 15 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਵਟਆਲਾ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, 
ਦਾਦਾ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚੇ ਲੌਟੇ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਗ੍ੁਆਇਆ ਜੋ ਸਾਨ  
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸ ਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਵਪਿੱਛੇ ਚੁਵਾਨੀ ਜਾਂ ਅਵਠਆਨੀ. 
 

ਨਤਲਕ ਰਾਜ ਉਬਰਾਏ 
 

'ਮੇਰਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਹਾਵਸਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਚਕਵਾਲ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਸਾਡੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਗ੍ਲੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਬਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਇਹ, 
ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਵਰਆ ਸੀ. ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਇਮਵਪਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਦੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ 
ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ, ਹਾਵਸਲ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡਾ ਅਤ੍ੇ ਭੈੜਾ 
ਵਾਵਕਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਸ਼ਥਾਨਲ ਲੋਕ, ਚਾਹੰੁਦੇ ਤ੍ਾਂ ਵੀ, 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵਕ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਅਟਿੱਕ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ 
ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 200,000 
ਲੋਕ ਸਨ. ਬਾਅਦ ਤ੍,ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ 
ਸੀ ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਵਕਥੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ 
ਆਇਆ. ਸਾਡੀ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੁਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ.' 



 
ਸ਼ਾਿਪੁਰ ਨਜ਼ਲਹਾ 
 

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਆਧੁਵਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਪਛਿੱ ਮੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੀ ਕੁਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 
ਸੀ. ਪਾਨੀਪਤ੍ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 30 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨ ੰ , ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ ਂਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਨੀਪਤ੍ ਲੈ 
ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦੁਪਵਹਰ ਅਸੀਂ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਹਨ ਵੈਦ ਨਾਲ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ , ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ 
ਦੇ ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਤ੍ੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਵਨਕਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਨ ੰ  ਚਮਨ ਲਾਲ 
ਅਹੁਜਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਾਣ ਵੀ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਉਹ 
ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਤ੍ੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜੋਧਾ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰੁਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਹ ਤ੍ੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਵਜਸ 
ਨ ੰ  ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ ਆਗ੍  ਅਤ੍ੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ. ਸ਼ਰੀ ਅਹੁਜਾ ਨੇ ਮੈਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਦੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ 
ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ ਂਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤ੍ੇ ਭੇਰਾ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ 
ਸ਼ਵਹਰ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਰਹ ਰਹੀ ਸੀ. 
 

ਰਾਜ ਰਾ ੀ ਗੋਸਾਈ ਂ
 

'ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਹਮਣ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਰਗ੍ੋਧਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤ੍ੇ ਜਨਵਰੀ 1918 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਸੀ. 
ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਦੋ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਵਵਆਹ 9 ਮਈ 1930 ਨ ੰ  ਵਮਆਨੀ ਦੇ ਗ੍ੋਸਾਈ ਂਵਕਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਲ 
ਹੋਇਆ ਸੀ. ਗ੍ੋਸਾਈ ਂਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਵਝਕੀ ਗ੍ਲੀ, ਵਮਆਨੀ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਵਵਆਹ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਈ 
ਅਲਗ੍ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਰਹੀ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸਰਗ੍ੋਧਾ, ਫੁਲਰਵਾਂ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਦੀ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. 1947 ਤ੍ ੇ
ਅਸੀਂ ਭੇਰਾ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਬਲਕੁਲ ਆਮ ਸਨ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸੁਰ  ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ. ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗ੍ੇ 
ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਠਾਈ ਭੇਜਦੇ. ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਈਦ 
ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਨ , ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਜਾਂ ਵਹੰਦ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਮਠਾਇਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ.  

'ਪਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਹਾਲਾਤ੍ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗ੍ਈਆਂ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਬੰਦੇਆਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਹੈ. ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ਕ, ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਹਦ ਤ੍ਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ. ਅਸੀਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਵਪਸੀ ਹੋਈ ਵਮਰਚਾਂ, ਪਥਰਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪੀਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤ੍ਆਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਪਾਣੀ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਬੁਝਾ 
ਸਕੀਅੇ. ਬੰਦੇ ਖ਼ੰਜਰ ਵਤ੍ਆਰ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਔਰਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਜਵਹਰ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਗ੍ਰ ਬੰਦੇ 



ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਜ਼ਵਹਰ ਖਾ ਲੈਣ. ਆਪਣੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਗ੍ੁਆਣ ਤ੍ੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸੀ. 
ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਵਭਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. 

'ਇਿੱਕ ਵਾਰ, ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਦੀ ਤੰ੍ਦ ਰ ਤ੍ੇ ਰੋਵਟਆਂ ਪਕਾਉਣ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. 
ਅਚਾਨਕ, ਚੀਕਾਂ ਆਉਣ ਲਗ੍ੀਆਂ "ਆ ਗ੍ਏ. ਆ ਗ੍ਏ," ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੌੜ ਗ੍ਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ 
ਛਿੱ ਢ ਕੇ, ਆਟਾ ਅਤ੍ੇ ਰੋਵਟਆਂ ਨ ੰ  ਕੁੜੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੁਿੱ ਟ ਕੇ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਨਾਲ 
ਪਹੰੁਚੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨ ੰ  ਕੁੰ ਡੀ ਮਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਈ. 

'ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਦੋ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇਆਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਸੇ 
ਤ੍ਰਹਾਂ, ਦੋ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇਆਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ. ਇਹ ਦੋ ਪੁਵਲਸ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਪਰ ਉਹ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ. ਪਰ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਪੁਵਲਸ ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  
ਹੁਕਾਹ ਭਰ ਕੇ ਜਲਾਉਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਇਿੱ ਹ ਕਿੱ ਮ ਕਰੇਗ੍ਾ. 
ਐਸ.ਆਈ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਦੰਗ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪਵਹਲੀ ਗ੍ੋਲੀ ਤ੍ੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤ੍ੇ 
ਮਾਰਨੀ ਹੈ." ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਵੇਵਖਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ". 

'ਮਲਕਵਾਲ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ 
ਗ੍ੋਸਾਈ ਂਬੈਜ ਨਾਥ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ, ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਭੈਨ ਲਾਜਵੰਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਭੇਰਾ ਤ੍ੇ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਉਨੀ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਪਰ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ, ਗ੍ੋਸਾਈ ਂ
ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਮਆਨੀ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਝਕੀ ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਪਵਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ 
ਵਦਨ ਸਾਨ  ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਵਕ ਵਮਆਨੀ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ 
ਭੇਰਾ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਜੇਠ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ 
ਆਏ. ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ ਦ ਜੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਸੁਤ੍ਰਵਰਆਂ ਦੀ 
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਘਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਲਹਾ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਖ ਹ ਸੀ ਵਜਥੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਿੱ ਢਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਖ ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਦਰਖਤ੍ ਸੀ. ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 
ਰਬੜ ਦੇ ਤ੍ਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁਿੱ ਤ੍ੀ ਪਵਹਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਦਰਖਤ੍ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਕੇ ਦ ਜੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਵਫਸਲ ਵਗ੍ਆ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਹਮਲਾਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ 
ਨ ੰ  ਫਿੱ ੜ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਵਦਿੱ ਨ 10 ਜਾਂ 12 ਕਤ੍ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ. ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ 
ਵਕ, ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਸਾਥ, ਇਿੱਕ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਵਾਸਨ ਦੀ ਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਵਮਆਨੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਾਵਕਆ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨ  ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ, 
ਦੀਵਾਨ ਜਗ੍ਦੀਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਦੁਬਲਾ ਪਤ੍ਲਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਮੀਨ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਵਬਲਕੁਲ ਵਪਿੱਛੇ ਸੀ. ਦੋਨੋ ਘਰ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਨ. 



ਦੀਵਾਨ ਜਗ੍ਦੀਸ਼ ਦੀ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੰੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਮਜਦੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਸਲ ਕ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਤ੍ਣਾਅ ਦਾ ਦੌਰ 
ਇਿੱਕ ਦਮ ਵਸ਼ਖਰ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਮੁਹਾਵਜਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਦਸਤ੍ਕ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੁਛ-ਵਗ੍ਛ ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ੍ ਨਾਲ 
ਵਕਹਾ, "ਬਾਉਜੀ, ਅਸੀ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤ੍ੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ". ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਤ੍ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਨੇ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਮਲੀ ਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ 
ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਸਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਘੜੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ 
ਬੇਵਟਆਂ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ ੇਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਇਸ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦਸਣ 
ਲਈ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚ ਗ੍ਈਆਂ. 

'ਭੇਰਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱ ਜਣ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੀਵਾਨ ਸਾਵਹਬ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੇਮ 
ਨਾਲ ਵਵਆਹ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਉਹ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾ ਕੇ ਵਕਹਾ, ਜਦ ਵਕ ਉਹ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪਆਰਾ ਭੇਰਾ ਗ੍ੜਬੜੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮਰਾਠਾ ਬਟਾਵਲਅਨ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਭੇਰਾ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਅਤ੍ੇ ਉਥੋਂ 19 ਟਰਿੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਲੈ 
ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ੍ ਥੋੜਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੁਕ 
ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਮੁਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਏ. ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਕਦ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਸਕੇ. 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਵਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਝਾ ਬਾਬਾ ਰਵਹਮਾਨੀ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਦਾ 
ਵਾਰਡ-ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤ੍ਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗ੍ੇ, 
ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸੀ. ਬਾਬਾ ਰਵਹਮਾਨੀ ਅਤ੍ੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ 
ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ. ਪਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਵਕਆ. 

'ਅਸੀਂ ਭੇਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ. ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਚਲੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 
ਰੁਕ ਗ੍ਈ. ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤ੍ਣਾਅ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਮਰਾਠਾ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਨਾਲ 
ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਲਗ੍ਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਣ ਲਗ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਪਹੰੁਚੇ. 
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਲ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਵਕਲੇਨੁਮਾ ਢਾਂਚੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ. ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਾਫੀ, 
ਨਾਸ਼ਤ੍ਾ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਵਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਪਾਣੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਨੇ ਜ਼ਵਹਰ ਵਮਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ. ਪਰਵਾਰਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤ੍ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਧਾ. ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਤ੍ੀਜੇ 
ਵਦਨ ਟਰਿੱਕ ਆਏ. ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲੇ. ਸਾਨ  ਉਹ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਨ ੰ  
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਥਾਨਕ 
ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਸ਼ਵਤ੍ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਕੀਬਾਂ ਨਾਲ 
ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਟਰਿੱ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਾਠਾਂ ਬਟਾਵਲਅਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ 



ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਅੇ. ਅਸੀਂ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 
ਟਰਿੱਕ ਰੁਕ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਖੁਲਹੇ  ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਵਵਿੱ ਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਤ੍ੇ ਖੜਹੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤ੍ਾਂ, ਸਾਨ  ਲੇਟ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਪਾਹੀ 
ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਚੌਕਣੇ ਰਹੇ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਆਈ. ਉਨ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਗ੍ਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀਆਂ 
ਸਨ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਗ੍ਏ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕਈ 
ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈਜਾ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵੇਖੇ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੇਰਾ ਭਣਵਇਆ 
ਕਦੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕੀਆ. ਉਸ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਇਿੱਕ ਦ ਜੀ 
ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨ  ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਤ੍ੇ ਸੋਏ ਅਤ੍ੇ ਅਖੀਰਕਾਰ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰ ਕਸ਼ੇਤ੍ਰ ਆ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ 
ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ.  

'ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਵਨਿੱਘ ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸਨ. ਭੇਰਾ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ 
ਵਮਰਜ਼ਾ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਸ਼ਰੀ ਵਮਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਵਡਸਪੇਂਸਰ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ 
ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੀ ਜਣਾਣੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਹੇਵਲਆਂ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਵਾਜ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੀ ਸਨ. ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਵਪਆਰੀ ਬੇਵਟਆਂ ਸੀ-ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਅਤ੍ੇ 
ਸੁਰਇਆ. ਉਹ ਦੋਨੋ ਮੇਰੀ ਬੇਵਟਆਂ-ਸਵਰਾਜ, ਸਵਵੰਦਰ ਅਤ੍ੇ ਦਇਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਨ ਸਾਰੀ ਕੁਵੜਆਂ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਖੇਡਵਦਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਕਰਵਦਆਂ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ 
ਵਸਆਣੇ ਮੁਸਵਲਮ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਖਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ, ਬਿੱਚੇਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਚੁਿੱ ਪ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸ਼ਿੱਚ ਤ੍ੇ 
ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਮਵਹਸੁਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ 
ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ.' 
 

ਨਿਆਂਵਾਲੀ 
 

ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍ੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ, ਵਜਆਦਾ ਵਹੰਦ  ਹੀ ਸਨ. ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਵਕ 26 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਪਟੇਨ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਨ ੰ  ਪਾਈਖੇਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
30 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮਨਸ ਬੇ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ 2 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਮਲੇ ਤ੍ੇਜ ਹੋ ਗ੍ਏ (1989: 204–8). 
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍ੇ 3,500 ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹਲਾਕ ਹੋਏ 
(1991: 197). 

8 ਜ ਨ 2006 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਈਲੀਂਗ੍ ਬਰੌਡਵੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਹਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਲਤ੍ੀ 
ਨਾਲ ਦ ਜੀ ਟਊਬ ਫਿੱ ੜ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਮਦਦ ਲਈ ਵਕਹਾ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ 



ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਕਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਏ. ਅਸੀਂ ਇਕਿੱਠਾ ਚਾਹ ਪੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ 
ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਹ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍,ੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ ਰ ਦਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. 
 

ਜਸਪਾਲ ਨਸੰਘ ਕੋਿਲੀ 
'ਸਾਡਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਪੰਡ ਦੀਨਾ ਨਾਲ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਜੋ ਪੁਵਲਸ ਵਵਿੱ ਚ ਐਸ.ਆਈ. 

ਸਨ, 1947 ਤ੍ ੇ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਛੇਂਵੀ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਅਤ੍ੇ 
ਦਾਦਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੀਨਾ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਗ੍ਹ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਦੀਨਾ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ, 
ਜਦ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੀ 
ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਵਕਸੇ ਧਾਰਵਮਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਵਖ਼ਆਲ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹਯੋਵਗ੍ਆਂ ਨੇ ਸੁਵਾਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਰ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ 
ਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਮਲ ਕ ੇ
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ. ਚੁੰ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਐਤ੍ਵਾਰ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸ਼ਥਾਨਕ ਵਸਿੱਖ ਵੀ 
ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਜਗ੍ਹ ਸੀ, ਚੁੰ ਵਕ ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਵਰਵਾਲਵਰ ਘਰ ਤ੍ੇ ਹੀ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਆਉਣ ਤ੍ੇ ਵਝਜਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭੀੜ ਵਧ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ 
ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਾਂ ਫਿੱ ੜੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ, ਸਾਡਾ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਸੰਤ੍ੋਖ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰ 
ਰਕੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਰਵਾਲਵਰ ਵਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਕੋਲ ਸੀ. ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵਫਰ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਸਮੇਤ੍, ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਬਦਮਾਸ਼ ਛੋਟੀ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਕਸੇ 
ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਬਿੱਚੇ ਅਤ੍ੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਲੀਤ੍ਾ. 
ਸਵੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਜਾਣ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ. ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ੍, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗ੍ਏ. 

'ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਆਏ, ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਟਰਿੱਕਾਂ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ 
ਸਫਰ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਕਈ ਵਦਨ ਲਗ੍ ਗ੍ਏ. ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚੇ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ 
ਅਤ੍ੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇਿੱਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੀਨਾ ਤ੍ੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ 1959 ਤ੍ ੇ
ਇੰਗ੍ਲੈਂਡ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੀਨਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਹਾਂ ਪਰ ਵਮਆਂਵਾਲੀ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਵਵਰਲਾ 
ਹੀ ਵਮਲਦਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਲਵਹਜ਼ੇਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਅਜੀਬ ਇਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਵਲਆ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਉੱਚੇ ਕਦ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ 



ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਗ੍ੁਆਈ. ਦ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤ੍ੇ ਚਲੇ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਦਿੱ ਸ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ 
ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਛੋਟੀ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਬੇਰਵਹਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਹੈ ਚਲਦੇ ਰਵਹਣਾ.'  
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ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤ੍ੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਰਆਸਤ੍ 

 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਦਖਿੱਣ ਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ(ਸਾਵਹਵਾਲ), ਲਾਇਲਪੁਰ (ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ), ਝੰਗ੍, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਮੁਜ਼ਫ਼ਿੱ ਰਗ੍ੜ, ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇਟਰਾਂਸ-ਫ਼ਰੰ ਵਟਆਰ ਬਲੋਚ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਨਵਹਰ ਕਲੋਨੀਆਂ-
ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਸਾਮਲ ਸਨ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਵਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦ ੇ22 ਫ਼ੀਸਦੀ 
ਸਨ. ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖ ਪੁਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਥ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਤ੍ਦ ਜਮੀਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਸੀ, ਜਦ ਨਵਹਰ ਕਲੋਨੀਆ ਵਾ ਵਵਕਾਸ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਦੋਵੇਂ ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਅਤ੍ੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. 
ਵਰਪੋਰਟਾਂ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੀ ਨੇ. 
 

ਿੁਲਤਾ  ਸ਼ਨਿਰ 
 

ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਉਜਾਗ੍ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਕ ਚ ਹੋਈ. ਜਦ ਸੀਮਾ 
ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਦ ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ , ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ 
ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬਸਰ 
ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਪਰ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਭਰਮ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਜਦ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ 
ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਇਆ, ਤ੍ਦ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਫਰ ਵਧ ਗ੍ਈ, ਵਜਸ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤ੍ੇ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੋਇਆ. ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਪਰ, ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਿੱਕ 
ਵਾਰ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਮਦਦ ਵਮਲ ਗ੍ਈ ਤ੍ੇ ਗ੍ਰੈ-ਮੁਸਵਲਮ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਉਣ 
ਘਟਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗ੍ਏ ਵਕਉਂਵਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ 
ਨਹੀਂ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਇਆਂ. 
 

ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੇਠ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਹਿੱਲਾ ਪੀਪਲ ਥਲਾ, ਹਨੁ ਛਿੱ ਜੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਡਾ 
ਪਰਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲਹਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਡੇਰੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ 



ਹੀ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੈਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਵਹੰਦ  
ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਰਕਣ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ. ਵਸਡਯ ਲਦ ਕਾਸਟ 
ਵਹੰਦ  ਵੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਧੋਬੀ ਖੁਦਾਬਕਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭਰਾ ਭੈਨ ਬਣ ਗ੍ਏ 
ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਖੜੀ ਬਿੱ ਨਹ ੀ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਵਪਾਰੀ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ਆਉਦੀਨ 
ਸੀ. ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਆਊਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਵੀ ਲਾਊਂਦਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਮਲਦੇ. ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਖਾਣਾ ਖਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤ੍ੇ 
ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਸਨ. 

'ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਹਿੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਸੰਪਤ੍ੀ 
ਨ ੰ  ਸਾੜਣ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਕਤ੍ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ 
ਦੁਜੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕ ਉਠੀਆ. ਪਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ 
ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਹੀ, ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਆ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍, ਉਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਵਫਰ, ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇਜ ਹੋ 
ਗ੍ਏ. ਅਚਾਨਕ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ ੇਦੁਖੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਮਰਾਹ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਕਈਆਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਬਰਦਸਤ੍ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍, ਦਇਆ ਮੋਚੀ 
ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨਾਲ ਹੁਕਹਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖ ਹ ਤ੍ੇ 
ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਵਤ੍ਲਾਨਾ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹੰਦ  
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹ ੰ ਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਵਡਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ, ਬੇਸ਼ਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ 
ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਰਹ ਸਕਾਂਗ੍ੇ. 

'ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਹੰਦ , ਸਦਾਨੰਦ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੰ੍ਭੀਰ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ, 
ਆਪਣੀ ਡਊਟੀ ਕਰਣ ਲਈ ਕਵੇਟਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਕਮੇ ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ. ਸਾਰੇਆਂ 
ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਕਸੇ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ 
ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲੈ ਵਗ੍ਆ. ਕਵੇਟੇ ਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਪਤ੍ਨੀ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕਮਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਪਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਚ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਲੈ 
ਆਊਂਦਾ ਵਗ੍ਆ. 



'ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਬੇਹਦ ਗ੍ੈਰ-
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਤੰ੍ਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਹਵਾਈ-ਅਿੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਇਆ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਹਵਾਈ-ਅਿੱਡੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੀ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਮੁਸਵਲਮ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ 
ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਵਫਰ, ਵਜ਼ਆਉਦੀਨ ਨੇ ਹਵਾਈ-ਅਿੱਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ 
ਦੀ ਉੜਾਣ ਭਰਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਕਤ੍ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਪਿੱਕੀ ਤ੍ਾਰੀਖ 
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਰੀ ਕਪ ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਕਮਰੇਆਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ 
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਵਲਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ, ਜੋ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ 
ਕਵਾਰਟਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਗ੍ੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਠਵਹਰੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਉਦੀਨ ਦੋ ਸ ਟਕੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਆਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਹ ਵਕਣਾ ਰਵਹਮਵਦਲ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾਹਸੀ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ੇ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਵਖਮ ਉਠਾਇਆ. 

'ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਜਦੋਜਵਹਦ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਰ ਸੀ ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਗ੍ਰੀਬ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜਹਾਈ ਪ ਰੀ 
ਕਰਨੀ ਪਈ. ਭਗ੍ਵਾਨ ਦੀ ਰਵਹਮ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਚਾਹਤ੍ ਇਹ 
ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਮਰਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਜਾ ਸਕਾਂ.' 

ਵਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਥਰ  ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ;  ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਵਊ 
ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
 

ਿੁਲਤਾ  ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ੍ ਹਾਰ ਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਸ਼ੀਰੀਨ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਣ ਵਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 
ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਜਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਪੁਿੱਛਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟੈਲੀਫੋਣ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ ਸੀ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਢੈਂਸੀ ਚ ੜੀਆਂ ਲੈ ਸਕਾਂ. ਵਜਸ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੋਂ ਮੈਂ ਫਨੋ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਨਾਂਅ ਸ਼ਰੀ ਗ੍ੁਲਾਟੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਗ੍ਿੱ ਲ-ਬਾਤ੍ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਹੰਦ ਆ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ. 
 

ਨਤਰਲੋਕ ਕੁਿਾਰ ਗੁਲਾਟੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 10 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1946 ਨ ੰ  ਖ਼ਾਨ ਬੇਲਾ ਵਪੰਡ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ 
ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ ਵਕ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸੁਰ  ਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਸੈਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਵਕਿੱ ਨੇ 
ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰਚ ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਲਾਲਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਿੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ਦਾਰ 



ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਆਬਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਪਰ ਵਹੰਦ ਆ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗ੍ੀ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਸੀ. ਜਦ ਹਮਲਾ 
ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱ ਸੇ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਭਿੱ ਜੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਹੇਵਲਆਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਅਲਗ੍ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਵਖਆ, ਜਦ ਵਕ ਦੰਗ੍ਾਈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਬਾਹਰ 
ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਨਾ ਦਿੱ ਸਣ ਲਾਇਿੱਕ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਬਵਚਆ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਵਹਨ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ, ਜੋ 
ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਤ੍ੋਂ ਵਨਕਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਹਰ 
ਜਗ੍ਹ ਖੜਹੇ ਸੀ. 

'ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ੀ ਅਿੱਗ੍ ਵੇਖੀ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਲਾਸ਼ਾ 
ਪਇਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੋਂ ਬਚੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਜ਼ੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਕਈ ਘੰਟੇਆਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਤ੍ਬਾਹੀ ਨ ੰ  ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ. 12 ਘੰਟੇਆਂ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਅਸੀਂ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚੇ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ. ਵਫਰ ਕੁਿੱ ਝ ਰਾਹਤ੍ ਆਈ. 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਵਬਠਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸਾਨ  ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤ੍ੇ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
ਵਸਰਫ਼ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੋ ਦ ਜੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਵਸਰਫ਼, 
ਉਹ ਬਚ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਗ੍ਈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾਜੀ ਵਸੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬੇਹਦ ਮ ਸਕਲ ਰਹੀ ਹੈ.' 
ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਬੇਲਾ, ਖ਼ਾਜੀ ਵਾਲਾ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੀਰਵਾਲਾ, ਬੁਢੇ ਅਤ੍ੇ ਕਈ 
ਦ ਜੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਕਤ੍ਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ (1989: 184–9). 
 

ਲਾਇਲਪੁਰ (ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ) 
 

ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਇਿੱ ਕ ਨਵਹਰ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਲਆਲ ਨਾਂਅ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ਵਰਨਰ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸੀ. ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼, ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ 69,930 ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਇਸ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਅਤ੍ੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਵ 
ਕੀਤ੍ਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. ਕਈ ਉਦਯੋਗ੍, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਟਾਈ ਅਤ੍ੇ ਬੁਨਾਈ ਲਗ੍ਾਏ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਦ ਜੀ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਸਨ. ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ, 
ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਾਲੇ ਵਾਵਕਅੇ ਹੋਏ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮਈ ਤ੍ੋਂ ਹੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਬ ਦੀ 



ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਵਵਮਲਾ ਵਵਰਮਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਰ ਗ੍ੋਕੁਲ 
ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ੍ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਤ੍ੀ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ.  
 

ਨਵਿਲਾ ਨਵਰਿਾ ੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਕਨਐਰਡ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਪੜਹੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਸਰ ਗ੍ੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ੍, 
ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ. ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਦਨ ਸਨ. ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਚੰਗ੍ੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ 
ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਿੱ ਕ-ਦੁਜੇ ਨ ੰ  ਵਮਲਵਦਆਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਸ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਮੇਰੇ ਪਤ੍ੀ ਐਬੋਟਾਬਾਦ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਖਤ੍ਰੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਾ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਸਾਡੀ 
ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਸਾਡਾ 
ਘਰ, ਉੱਚੇ ਵਰਗ੍ ਵਾਲੇ ਵਸਵਲ ਲਾਇਨਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਜੋ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ 
ਨਜਦੀਕ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਠੀਕ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਅਸੀਂਂੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਦੇ-ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਵਜਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲਦੇ-
ਜੁਲਦੇ ਰਵਹੰਦੇ. ਮੈਂ ਵਪਆਨੋ ਵਜਾਂਦੀ ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਸੁਣਵਦਆਂ. ਹਾਲਾਤ੍ 
ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਸੀ. ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੁਣ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀ 
ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮਜਾਕ ਨਾਲ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੈ 
ਲੇਣਗ੍ੇ, ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹ, ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਹਰ 
ਵਦਨ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਚਾਕ  ਮਾਰਣ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਗ੍ਈਆਂ. 
ਇਹ ਮਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜ ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਮਸ ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 
ਸੋਵਚਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ ਨ ਤ੍ੇ ਵਕ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਪਰ ਵਬਲਕੁਲ 
ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ ਪਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਹੰਦ  ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ 
ਆਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਕਤ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਵਨਆਂ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ੇ 
ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਅਸਲ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਹ ਮੈਨ ੰ  ਉਣ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਨੇ ਇਿੱ ਂਿੱਕ ਖ ਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਬਰਬਾਦ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ 
ਮੇਰੇ ਸੌਹਰੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦਾ ਸੀ.' 
 

 ਕਸ਼ ਲਾਇਲਪੁਰੀ 
 

ਮੈਂ ਮਸ਼ਹ ਰ ਬੌਲੀਵ ਡ ਦੇ ਗ੍ੀਤ੍ਕਾਰ, ਨਕਸ਼ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਨ ੰ  2 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨ ੰ  ਮੁਮਬਈ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. 
ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਖਿੱਚ, ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, 
ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਅਤ੍ੇ ਚੜਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਦਾ ਵਜਕਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਹ ਕਵਹਣ ਲਗ੍ੇ: 



'ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱਤ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ. ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਭਿੱਜ 
ਕੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਇਆ. ਅਸੀਂ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਦ ਜ ੇ
ਕਈ ਮਾਮਲੇਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨ , ਭੀੜ ਦੇ ਵਵਹਸ਼ੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ 
ਮਜਬ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਪਰ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨ  ਇਨਸਾਨੀ ਰਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਏਕਤ੍ਾ ਦੀ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ 
ਵਮਸਾਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆਂ. ਅਸੀਂ ਇਣੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੁਖੇ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਖਤ੍ਰਾ ਮੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਣੇ ਦੇ 
ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ 
ਖਾਣਾ ਦੇਨ ਲਈ ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਡਰ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਇਕਿੱਲਾ ਸੀ. ਇਹ ਡਰ ਬੇਬੁਵਨਆਦ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ ਅਤ੍ੇ 
ਦੁਧ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਚੇ ਵੀ ਸਨ. ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਨਾਇਤ੍ ਅਲੀ 
ਸੀ. ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਿੱ ਖ 
ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹਮਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 
ਵੇਵਕਆਂ. ਬਹੁਤ੍ ਬਦਬ  ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਘਿੱ ਟ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
1947 ਤ੍ੇ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾਂ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਕੌਮ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.' 
 

ਘੁਲਾਿ ਰਸੁਲ ਤ ਵੀਰ 
 

'ਮੈਂ 1924 ਤ੍ੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 
ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ 1942-46 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵੜਹਆ. ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਇਥੇ ਪੜਹਦੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਹ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ 
ਪੜਹਾਣ ਲਗ੍ਾ. ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਯ ਨੀਬਰਵਸਟੀ ਤ੍ੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਟਾਇਰ 
ਹੋਇਆ.  

ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਜੋ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਬਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਹਰ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. ਬਲਵਕ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਨਵਹਰ ਕਲੋਨੀ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਇਥੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਵਸੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਦ ਜੀ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ ਸੀ. ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਦੇ ਚਿੱ ਕਾਂ ਤ੍ੇ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰੇ ਵਪੰਡ ਉਠ ਕੇ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਜਦ ਵਕ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸ਼ਵਹਰ 
ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਵਸਰੇ ਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਕਰਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਵਪੰਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਾਤ੍ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਹੀ ਸਨ. 

ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਖੁਲਹੇ  ਵਦਲੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਰਿੱਕੀ-ਪਸੰਦ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਦ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਸੀ, 
ਤ੍ਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਪ ਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਤ੍ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਨ ਪਰ 
ਵਫ਼ਰਕ  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਧ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ, ਇਿੱਕ 
ਛੋਟੀ ਨਾਦਾਨੀ ਵੀ ਦ ਜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ 



ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਪਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ਰੀਬ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਮੰੁਸ਼ੀ ਮਹਿੱਲਾ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਬਲ ਸੀ. ਬਾਕੀ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਿੱ ਲੇ ਸਨ. ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱਖ ਪ ਰੀ ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਇਜ਼ਾਰਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੁਤ੍ਫ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ, 
ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, ਮੰੁਸ਼ੀ ਮਹਿੱਲਾ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਤ੍ਦ, ਮੁਸਵਲਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ 
ਇਲਾਕੇ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਮਆਂ ਘੁਲਾਮ ਬਾਰੀ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਘ ਦੇ ਆਗ੍  
ਵਮਆਂ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ, ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ. 

'ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ, ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸੀ ਮਹਿੱਲਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਥੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੜਹੇ ਵਲਖੇ ਸਨ. ਪਰ, ਉਥੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਬੇਹਦ ਭਲੇ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਹੰਦ  
ਵੀ ਸਨ. ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਡਾਕਟਰ, ਡਾ.ਡੋਡੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਬਹੁਤ੍ ਖੁਲਹੇ  ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਵਾਲੇ 
ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਹ ਕੁਨਜਾਹ, ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤ੍ੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਵਹੰਦ ਆ ਦੇ ਖਾਣ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਛ ਆ-ਛੁਤ੍ ਨਹੀਂ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ.  ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ 
ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਵਫਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ, 
ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ, ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੇ ਵਦਲ-
ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਦੀ ਸੀ.  

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਲਾਇਲਪੁਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਗੰ੍ਭੀਰ ਫ਼ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, 
ਸ਼ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਸਖ਼ਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ 
ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ੍ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਵੀ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ 
ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਪਰ, ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਾਵਕਆ ਯਾਦ ਹੈ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ, 
ਵਦਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਮਸ਼ਹ ਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਤ੍ੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ 
ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ 
ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲਗ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ 
ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ 
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਇਿੱ ਕ ਬੁਰੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ.' 

ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਮਿੱਨਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਆਘਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਊਟੀ 
ਬਗ੍ੈਰ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਜਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਵਕਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ 
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਆਖ਼ਰ ਤ੍,ੇ ਉਸ ਦੇ ਇਖਵਤ੍ਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  
ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਹਸ਼ੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਬਦਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹ-ਧਰਮੀ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ (Khosla, 1989: 166). ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਵਾਵਕਅੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ. 
 

ਲਾਇਲਪੁਰ (ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ) ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 



 

ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ 
 

'ਅਸੀਂ ਅਰਾਇਨ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਵਸੰਘ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਆ 
ਵਵਸਆ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਧਵਾਲਾ ਦੇ ਖਤ੍ਰੀ ਕੁਿੱ ਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ. ਵਹੰਦ  
ਪੜਹੇ ਵਲਖੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦੇ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਵਪੰਡ ਸਨ. 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਪਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 
ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਣ ਹਮਲੇਆ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਤ੍ਾ ਤ੍ੇ 
ਲੁਿੱ ਕ ਗ੍ਏ, ਕੁਿੱ ਝ ਲੁਕੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਇਆ. ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ 
ਸੀ, ਉਹ ਝੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ. 

'ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਸਤ੍ ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵੜਹਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ 
ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਹਾਵਕਮ ਵਸੰਘ, ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੋਂ, ਬਤ੍ੌਰ ਕਰਨਲ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ 
ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਬੇਨਤ੍ੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਨੇ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਕਿੱ ਮ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਝੰਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ ਹੋ, 
ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗ੍ੇ. ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਉ. ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ 
ਅਿੱ ਥਰੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ. ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ ਅਕਸਰ, ਵਹੰਦ ਆ ਦਾ ਕੋਈ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ, 
ਕਹਾਵਨਆਂ ਸੁਣਣ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਰਵਹਆਂ ਸੀ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵਭਆਨਕ ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ; ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਸਭ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ. 

'ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਅਵਹਮ ਵਸਿੱ ਖ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਦੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਸਿੱ ਖ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲਾਭਵਾਨ ਹੋਏ. ਹਾਲਾਂਵਕ, 
ਉਣ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਤ੍ੇ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਇਆ, ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦ ਜੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਘਿੱਟ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਵਚਾਰ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਜੋ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਚ ਹੈ. ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਵਵਿੱ ਕੀ, 
ਸਾਡੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਕਈ ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਲੁਵਧਆਣਾ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ 
ਨੇ. 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਜਦ ਕੋਈ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਹਦ ਘਿੱ ਟ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 



ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਲਾ, ਹਵਥਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. 
ਹੇਠ, ਇਿੱਕ ਵਮਸਾਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਉਸ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੀ ਜੋ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਤ੍ੇ ਚਿੱ ਵਲਆ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜਾ ਜੋ ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤ੍ੇ ਚਿੱ ਵਲਆ, ਜੋ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਕਨਾ ਫ਼ਰਕ ਪਇਆ. 
 

 ਸ਼ਤਰ ਨਸੰਘ 
 

'ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਚਿੱ ਕ 275, ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਵਸ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ 
ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਤ੍ੇਲੀ ਸਨ, ਪਰ ਵਕਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਵਰਕ ਅਤ੍ੇ ਵਗ੍ਿੱ ਲ ਜਿੱ ਟ ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵਾਲ. 15 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਵਹਲਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਸੀ. ਜਲਦੀ ਵਨਕਲਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ 
ਸਾਨ  ਵਵਰਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਗ੍ਿੱ ਲਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਝੰਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦ ੇਮੁਸਵਲਮ 
ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਨਾਲ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ 
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕ ਅਸ਼ੀਂ 
ਇਿੱਨੀ ਜਲਦੀ ਡਰ ਵਕਉਂ ਰਹੇ ਸੀ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ, ਹੋਰ ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਗ੍ਏ. 
ਇਹ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਇਿੱਨਾ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ ਅਲਗ੍ ਵਹਿੱ ਸੇਆ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ 
ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ 32 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 50,000 ਲੋਕ ਹੋਣਗ੍ੇ. 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਚੌੜੀ ਅਤ੍ੇ ਢ ੰ ਘੀ ਨਵਹਰ 
ਪਾਰ ਕਰਣੀ ਸੀ. ਉਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਟੁਕਵੜਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਵਥਆਰ ਜਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਈ ਵਰਟਾਇਰ ਵਸਪਾਹੀ ਅਤ੍ੇ 
ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਕਪਤ੍ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਵਥਆਰ ਜਮਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਵਨਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਰਾਈਫਲਾਂ ਜਬਰਨ ਲੈ 
ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ. ਦੋ ਔਰਤ੍ਾਂ, ਇਿੱਕ ਬੰਦਾ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਬਿੱ ਚ ੇ
ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਲਗ੍ ਕੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੀ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ਵੇਂ ਨ ੰ  ਫਿੱ ੜ ਲੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ 3,000 ਬੁਲੇਟ ਰਾਉਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੀਤ੍ੇ. 

'ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੇ ਰੋਕਣਾ ਵਪਆ ਅਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾ ਨੇ ਨਵਹਰ ਦੇ ਦੋਵਂਂੇ 
ਤ੍ਰਫ਼, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ. ਪੁਵਲਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ਼ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਨਵਹਰ ਤ੍ੇ ਪਾਣੀ 
ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰੇਨ-ਗ੍ਿੱਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਔਟੋਮੈਟੀਕ ਹਵਥਆਰ ਸਨ. 18 ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਨਵਹਰ ਤ੍ੇ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਸਾਨ  ਜੋ ਵਮਵਲਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਹੈਜਾ ਹੋਰ 
ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਡੋਗ੍ਰਾ ਵਸਪਾਹੀ, ਵਕਥੋਂ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਸਾਨ  ਬਲੋਕੀ 
ਹੈਿੱਡਵਰਕਸ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਕਈ ਲੋਕ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬੀਮਾਰ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰ 



ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਿੱਨਣਾ ਸੀ ਵਕ 1000 ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਵਫ਼ਲੇ, ਨਵਹਰ 
ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ. ਹੋਰ ਸਿੱਤ੍ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਖੇਮ-ਕਰਨ, 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੰੁਚੇ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਨਾ ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਮੈਂ ਉਸ ਤ੍ਰਫ਼ ਕੀ ਵੇਵਖਆ. ਬੰਦੇਆਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਪਇਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਗ੍ਰਝ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ 
ਪਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗ੍ਏ ਸੀ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ਾਂ, ਭਾਰੀ 
ਮੀਂਹ ਅਤ੍ੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਭਆਨਕ ਮਾਨਸ ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆਂ ਸੀ.' 
 

ਗੁਰਦੇਵ ਨਸੰਘ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1922 ਤ੍ੇ ਚਿੱ ਕ 68, ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ. 
ਸਾਡਾ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਬੁਢ ਵਸੰਘ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਲਮਬਰਦਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੀ. ਵਬਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਵੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਤ੍ੇਲੀ, ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਲੋਹਾਰ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਸਾਡਾ 
ਵਪੰਡ ਝੰਗ੍ ਵਿੱਲ ਸੀ. ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍  ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਏ, ਪਰ ਸਾਨ  ਮਜਬ ਰੀ ਤ੍ੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਇਆ. ਦਰਅਸਲ, 15 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਪਰ, ਤ੍ਦ ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਸਰਗ੍ੋਧਾ ਦੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਣਾ ਪਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ 
ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਪਆ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਤ੍ਾਰੀਕਾਬਾਦ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਫਰ ਹਮਲਾ 
ਹੋਇਆ. ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਅੰਜ਼ਾਮ 
ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਅਸੀਂ ਫਰਂਵਟਆਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬੰਦ ਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲੀਤ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਾਂ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ 
ਹਵਥਆਰ ਜ਼ਬਤ੍ ਕਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਾਂ ਲੁਿੱ ਕਾ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਅੇ. 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਚੰਗ੍ਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵਕ ਬਗ੍ੈਰ ਬੰਦ ਕਾਂ ਦੇ, 
ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ 
ਹੋ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਚਿੱ ਕ 40 ਤ੍ੇ ਚਿੱ ਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਸ.ਭਗ੍ਵਾਨ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  
ਵਮਲੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਡ ੇਘੋੜੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਪਰ, ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਾ ਜਾਇਏ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਦੀ ਸੀ. ਚਿੱ ਕ 9 ਦੇ 
ਵਗ੍ਿੱ ਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਅਸੀਂ 30 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਰਖਾ ਅਤ੍ੇ ਡੋਗ੍ਰਾ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਵਜਆ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਚਿੱ ਲੇ. ਸਾਨ  ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਰ ਚਲਣਾ ਵਪਆ ਵਕਉਂਵਕ 90-100 ਵਪੰਡ ਸਾਡੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱ ਕ 1 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤ੍ੁਰਦੇ ਹੋਏ, 



ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਲੰਬੇ ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਇਹ ਸੀ ਵਕ, ਕਈ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਕ 
ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਪਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਰ ਅਪੰਗ੍ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਭਵਤ੍ੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵੀ 
ਮੌਜੁਦ ਸਨ. ਇਹ ਦੁਖੀ ਅਤ੍ੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਮੰਦਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਣ ਵਪੰਡਾ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਰਹੇ 
ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਮਹਨਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਤ੍ਨ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ. ਕਈ ਜਗ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਘਾਤ੍ ਲਗ੍ਾਈ 
ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਵਨਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੌਤ੍ਾ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ 
ਗ੍ੋਰਖਾ ਅਤ੍ੇ ਡੋਗ੍ਰਾ ਵਸਪਾਹੀ ਬੇਹਦ ਚੌਕਸ ਸਨ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਸੌ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. 

'ਸਾਨ  ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ (ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ). ਉਥੇ 
ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਫਰ, ਬਲੋਕੀ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਨ  ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ 
ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼, ਉਥੇ ਪੁਰੀ ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੰਗ੍ਰ 
ਲੈ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ.  ਉਹ ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਸਾਨ  ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੰਗ੍ਰਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਇਿੱਕ 
ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕ ਕਿੱ ਢ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਕਟ ਕੀਤ੍ਾ: "ਤ੍ੁਸੀਂ ਲੜਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ?" ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼  ਸਾਨ  ਵਾਪਸ ਵਮਲ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ 
ਅਫ਼ਸਰ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤ੍ੀ ਹੋਈ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਸ ਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਖੇਮ-
ਕਰਨ ਤ੍ੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ. ਉਥੋਂ ਸਾਨ  ਕਪ ਰਥਲਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਇਥੇ 
ਭੇਵਜਆ ਵਗ੍ਆ (ਗ੍ਲੀਬ ਕਲਾਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੁਵਧਆਣਾ). 

'ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਅਠ ਜਾਂ ਨੌ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ, ਤ੍ੀਰਥ ਲਈ ਗ੍ਏ. 
ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਲਾਉਡਸਪੀਕਰ ਤ੍ੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਨ  ਵਮਲਣ ਆਏ ਸੀ. 
ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਤ੍ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਦੀ 
ਕਦਾਰ ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪਿੱਤ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ੀਰਥਾਂ ਤ੍ੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ 
ਕਾਇਮ ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੇ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਮਲੇ, ਤ੍ੇ ਉਹ ਰੋਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜਦ ਅਸੀਂ 
ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸਨ. ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ 
ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ 
ਸਾਡੇ ਦਰਵਮਆਨ ਸੀ. ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰੀਬ ਸਨ, ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਜੈਦਾਂ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਗ੍ਰੀਬ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਉੱਨੀ ਕਪੜੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਹ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਣ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ 
ਅਤ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੀ ਉਣ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆ ਗ੍ਏ. 
 

ਗੋਨਬੰਦ ਠਕਰਾਲ 
 



ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਭਆਨਕ ਵਾਵਕਅੇ ਦੀ ਧੰੁਦਲੀ ਯਾਦ ਬਾਰੇ ਕਵਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਾਸਤ੍ਵਵਕ ਅਤ੍ੇ ਸਜੀਵ ਵਵਵਰਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਦਮਾ ਪਹੰੁਚਣ 
ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਪ ਰੀ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਬਿੱਚੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱਜਣਾ ਵਪਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 
ਉਪ-ਮਹਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਿੱਚੇ ਉਸ ਖ ਨੀ ਮਹਾ ਕ ਚ ਵਵਿੱ ਚ ਫਸ ਗ੍ਏ. ਜੋ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਵਖਆ, ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ, ਅਪੰਗ੍ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ, 
ਵਭਆਨਕ ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤ੍ਨ ਮਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਘੜੀ-ਮੁੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਅਵਮਟ ਛਾਪ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਬਚ ਗ੍ਏ, ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਬੈਠ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗ੍ੁਆਚੇ 
ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਚਰਾਗ੍ਾਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦਵਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤ੍ਾਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਦ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਤ੍ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਆਰੇ ਵਮਤ੍ਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਨ ੰ  
ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗ੍ੇ; ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਵਜਸ ਵਭਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸਤ੍ਾਉਂਦੀ ਹੋਣਗ੍ੀਆਂ. ਹੇਠ ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਠਕਰਾਲ ਦਾ ਵਕਿੱ ਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਣ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ, ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਨਜ਼ਵਰਆ ਹੈ: 

'ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਧੰੁਧਲੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਦਨ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਜਾਖਰ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਵਸੰਘ, ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ; ਇਿੱਕ ਲੰਬਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਕਸ, ਘੋੜੇ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ 
ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡ ਕਸੋਵਲ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਜਾਂ ਸਾਵਹਵਾਲ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ  ਵਮਲਣ ਆਏ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਮਾਮਾ 
ਅਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਰਦ  ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਨਕਸ਼ੇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਦ ਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆਂ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਨੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੀਆਂ 
ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨ ੰ  ਵਝੜਵਕਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਉਹ ਬੇਹਦ ਇਕਿੱ ਲੇ 
ਹੋਰ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. "ਅਗ੍ਰ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗ੍ਾ?". ਉਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਰੋਜ ਦੀ ਚਹਲ-ਪਹਲ, ਘੋੜੇ ਉਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਨੇ ਵਸਲਵਸਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ ਨ ੰ  
ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਮੈਂ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦ ਜੀ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਧਆਪਕ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਮਖੌਲ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਲੰਬਾ ਛੁਰਾ ਕਿੱ ਢ ਕੇ, ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤ੍ੇ ਵਕ ਵਕਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਵਿੱ ਡਣਗ੍ੇ. ਮੌਲਵੀ ਘੁਲਾਮ ਮੁਹਿੱਮਦ (ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਮਿੱਤ੍ਰ), ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਹੰਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫ਼ਟਕਾਵਰਆ. 

'ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਿੱਦੇ ਮਜਾਕ ਨਾਲ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਕ ਲ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਕਰਦੇ 
ਰਹੇ, ਮਸਲਣ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਵਵਤ੍ਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਵਸਆ 
ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਪਰ, ਸਕ ਲ ਦੇ ਵਦਨ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤ੍ੇ 



ਤ੍ਕਸੀਮ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵਕ ਇਿੱਕ ਚੰਗ੍ੀ 
ਲਵਹਰ ਵਕਉਂ ਇਿੱਕ ਬੁਰੀ ਲਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਪਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ ਗ੍ਇਆ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹ 
ਤ੍ੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗ੍ਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਹ  ਦਾ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹ  ਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸੈਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਕਿੱ ਠਾ  
ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰ ਸਕਣ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ੍ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ 
ਕਈ ਦਰਗ੍ਾਹਾਂ, ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਵਾ ਮੰਦਰ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵੰਡਦੇ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰੀ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵੀ ਸਨ. 

'ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਵਕਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਹਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸ਼ਰੀਰ 
ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਗੰ੍ਡਾਸਾ, ਇਿੱਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਵਕਰਪਾਨ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕ ਵੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ 
ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਕਨਾਰੇ ਤ੍ੋਂ ਅਸੀਂ ਦ ਜੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਜੁਧ ਦੀ ਲਲਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਦਲਚਸਪ ਗ੍ਲ ਇਹ 
ਹੈ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤ੍ੇ 
ਨੈਵਤ੍ਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੇ ਤ੍ਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਪਸ਼ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਵਫਰ ਵੀ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਵਪੰਡ ਦੋ ਵੈਰੀ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਗ੍ੁਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਬਿੱਚੇਆ ਨੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਸਾਡੀ ਖੇਡਾਂ 
ਕਬਿੱਡੀ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਟੁਬਾਲ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਵਥਆਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦਾ ਵਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਵਗ੍ਰਦ ਕੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਚਲ 
ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਰਾਉਨੀ ਲਗ੍ਵਦਆਂ ਸੀ. ਦ ਰ ਲਗ੍ੀ ਅਿੱ ਗ੍ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  
ਚੀਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ.  

'ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕਉਂ ਪਰ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਮੁਿੱ ਂਿੱਦਾ 
ਵਰਹਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਕਮਵਲਆ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਇਏ. ਸਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਹੀ ਰਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 'ਤ੍ਕਸੀਮ' ਲ਼ਫ਼ਜ਼ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਸੁਣਣ ਲਗ੍ੇ. ਪਰ ਇਸ 
ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤ੍ਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਮਿੱਤ੍ਰਾ 
ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਘਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਵਸਵਾਏ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਪਵਹਣਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ. ਇਹ ਅਵਹਮ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. 



'ਸਾਰੀ ਚੀਜਾਂ ਲਪੇਟ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ; ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਖਾ ਵੀ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਉਹ 
ਬਹੁਤ੍ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਬੇਸਮਝ ਵੀ, ਵਕ ਵਜਸ ਵਪੰਡ, ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਚੌਕਾ-ਚੁਲਹੇ  ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ 
ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗ੍ੀ. ਸਾਨ  ਆਪਣੇ ਡੰਗ੍ਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਇਆ. ਕਮਵਲਆ ਤ੍ੇ 
ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਕਲੇਨੁਮਾ ਵਤੰ੍ਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਜਗ੍ਹ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ 
ਤ੍ਹਖਾਨਾ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੇਵਟਆਂ (ਟਰੰ ਕ) ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਨ ੰ  ਚੌਕੋਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ੍ੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਗ੍ ਗ੍ਈਆਂ, ਅਤ੍ੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਤ੍ ੇ
ਗ੍ਲੀ ਦੀ ਵੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਤ੍ਕਾਵਲਕ ਹਵਥਆਰ ਅਤ੍ੇ ਬੰਦ ਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ. ਪਰ, 
ਸਾਨ , ਬਿੱਚੇਆ ਨ ੰ  ਜੋ ਗ੍ਿੱ ਲ ਅਲਗ੍ ਲਗ੍ੀ, ਉਹ ਇਿੱ ਹ ਸੀ ਵਕ ਸਾਨ  ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਪੈਸੇ ਵਦਿੱ ਂਿੱਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਅਿੱ ਧ ਆਨੀ ਦੇ ਜੇਬ ਖ਼ਰਚ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਲਡ  ਜਾਂ 
ਬਰਫੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ. ਸਾਨ  ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਕਤ੍ 
ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕਦੀ ਇਿੱ ਨ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ; ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਮਜਾ ਸੀ. ਪਰ, 
ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ, ਕੁਿੱ ਝ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟਰਿੱਕ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਬੰਦਾ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਉਸ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਦ ਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹੰਦੁਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੌੜੇ. ਅਸੀਂ 
ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਸੁਵਣਆ. ਪਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਬਾਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 
ਉਣ ਦੋ ਜਾਂ ਵਤ੍ਿੱ ਨ ਟਰਿੱਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਸਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਸੀ. 
ਪਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਵਕਆ, ਉਹ ਬਚ ਵਗ੍ਆ. ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਵਹ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਚੜਹ ਸਕੇ, ਉਹ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਲੁਿੱ ਟੇਰੇਆਂ ਦੇ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਜਦ ਟਰਿੱਕ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਉਥੋਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ 
ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ; ਰੋਣਦੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਚੀਕਦੇ ਬਿੱ ਚੇ. ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਵਕਆ ਵਕ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਵਕਉਂ 
ਲਗ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਵਕਉਂ ਚਲੀਆਂ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਹ -ਲਹਾਨ ਅਤ੍ੇ ਮਵਰਆ ਵੇਵਖਆ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰੇ 
ਹੋਏ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ 
ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਗ੍ੜੇ ਬੰਦ ਕਧਾਰੀ ਬੰਦੇਆਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਥਲੇ. ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਪਰਾਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖੁਲੀ ਰਸੋਈ ਤ੍ੋਂ 
ਆਣਣ-ਫਾਣਣ ਤ੍ੇ ਬਣੀਆ ਕੁਿੱ ਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਤ੍ੋਂ ਪਾਣੀ ਵਮਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਡਾਕਟਰ, 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਣ ਨ ੰ  ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਨਜਦੀਕ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਤ੍ ੇ
ਸਕ ਲ ਦੇ ਇਹਾਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਹਥਗ੍ੋਲੇ ਸੁਟਿੱ ਣ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ. ਇਿੱਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਸਾਨ , ਕਦੀ 
ਇਿੱਕ ਚਵਹਲ ਪਵਹਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੰੁਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਥੇ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਨਰਕ ਸੀ; ਖਾਣੇ ਦੀ ਘਿੱ ਟ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਿੱਕ-ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਕਰਦੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਕਣੇ ਕਰੀਬੀ, ਕੈਂਪ ਤ੍ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ 
ਸਕੇ ਸੀ. ਜਦ ਸਾਡੀ ਭ ਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍, ਆਪਣੇ 



ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੋ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਭਾਂਡੇ ਅਤ੍ੇ ਖਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦ 
ਸਕਣ. ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਰੋਣ ਲਗ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਵੀ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਨਾ ਵਿੱ ਡਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮੋਲ 
ਲੈਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਖਾਣਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਚਾਚੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਫੁਪੀਆਂ ਨੇ ਭੇਵਜਆ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਪਆਰੀ ਫੁਫੀ ਦੀ 
ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ, ਸੋਹਣੇ ਚਾਚਾ ਕਾਲੁ ਜਾਖੜ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪਆਰ ਨਾਲ, 
ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ਾਉਣਾ ਯਾਦ ਹੈ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਲੰਬੀ ਉੱਚੀ, ਵਪਆਰੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਔਰਤ੍ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨ ੰ  ਲਾਡ ਵਪਆਰ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਛੇੜਣਾ ਯਾਦ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਲਈ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸਿੱਗ੍ੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. 

'ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍, ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟਰਿੱਕ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ 
ਬਣ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਸਾਨ  ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ. ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ਼ੀਂ ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਖੇਤ੍. ਬੰਦੇਆਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, 
ਹਾਈਵੇ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਪਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਅਗ੍ਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਅਸ਼ੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਅਤ੍ੇ ਅਖੀਰੀ ਰਾਤ੍ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਵਨਆਂ ਸੁਵਣਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਧਐਨ ਕਰਾਂਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਦੁਖਦਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਵਕਤ੍ 
ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਚਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਗ੍ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ ੇਲੋਕ ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਖ ਟਿੱ ਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ 
ਨਾਲ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਅਸੀਂ ਉਣ ਸਧਾਰਨ ਵਪਆਜਾਂ ਨ ੰ  ਖਾ ਕੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਤ੍ੇ ਬੰਨਹ  ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. 

'ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗ੍ਾ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ, 
ਵਹੰਦ ਸਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ, ਇਿੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨ  ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਕਸਮਤ੍ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ; ਪਰ ਵਫਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਵਨਕਲ ਗ੍ਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਨੇ 
ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ੰ  ਚੁਮ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗ੍ੁਆਚ 
ਗ੍ਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਏ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰਿੱਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਛਾਲ 
ਮਾਰ ਕੇ, ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ.' 

 

ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਪਰੇਿ ਨਸੰਘ ਕਿਲੋਂ  
 

ਮੈਂ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਪਰੇਮ ਵਸੰਘ ਕਹਲੋਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਅਤ੍ੇ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬਸਰ ਕਰਣ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਆਮ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ੍, ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
1947 ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਲਖਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਲਵਖਆ: 



  
'ਮੈਂ 1947 ਤ੍ੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਝੰਗ੍ ਨਾਲ ਲਗ੍ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡਾ 
ਹੋਇਆ. ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਕੋਟ ਵਨਹਾਲ 
ਵਸੰਘ (ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ-ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਵਸੰਘ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, 
ਗ੍ੋਜਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਆ ਗ੍ਏ. ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੋਜਰਾ ਦੀ 
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਈ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡ ਸਨ. ਸਾਨ  ਕੋਈ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਲਾ ਅਤ੍ ੇਦੇਸ਼ੀ ਹਵਥਆਰ ਸਨ. ਮੈਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ 
ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ ਕਰਦੇ ਜਾ 
ਲੁਿੱ ਟਦੇ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਦਾ ਗ੍ਾਰਡ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਚਲਣ ਲਗ੍ਦੀ ਅਤ੍ੇ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਪੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ, ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵਕਉਂਵਕ 
ਉਥੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਿੱ ਖ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਬਾਅਦ, ਸਾਨ  ਕੁਿੱ ਝ ਵਪੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪਇਅੇ ਅਤ੍ੇ 
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਜਾਣਾ ਪਇਆ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਗ੍ਲਾ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਲਾਇਲਪੁਰ-
ਝੰਗ੍ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ 10 ਮੀਲ ਦ ਰ ਸੀ. 

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਪੁਵਲਸਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ, ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁਵਲਸ ਚੌਕੀ ਤ੍ੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗ੍ਏ, 
ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤ੍ੋਪਾਂ-ਸ਼ੋਪਾਂ ਬਿੱ ਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਵਮਲਟਰੀ ਆਵੇਗ੍ੀ 
". ਇਹ ਸ਼ਕਸ ਝੰਗ੍ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਫਿੱ ੜ ਕੇ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਏ ਹੋਏ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  
ਵਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ. 
ਅਸੀਂ ਉਥੇ 15 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 20 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਬੈਲਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ ੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਭਾਰੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਿੱਲਦੇ 
ਰਹੇ. ਅਿੱ ਠ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਸੰਪਤ੍ੀ 
ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਗ੍ੋਜਰਾ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਵਸੇ ਲੋਕ ਕੌਨ ਸਨ. ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸੀ.' 
 

ਬੁਰੇਵਾਲਾ 
 

ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ  ਨਰੰਦਰ ਿੋਿ  ਵੈਦ 
 

ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ ਂਅਤ੍ੇ ਮੈਂ, ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਹਨ ਵੈਦ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ੍, ਹਵਰਆਣਾ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ 30 
ਨਵੰਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਵੈਦ ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਹਨ, ਜੋ 1947 ਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ 



ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮੰਡੀ ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਹੁਣ ਵਵਹਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ. 
ਉਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਲੀਤ੍ਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਗ੍ੁਵਾਚ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਵੈਦ 
ਦੀ ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਬਿੱ ਚ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ. ਉਸ ਇੰਟਰਵਵਊ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਰਾ 
ਅਰਵਵੰਦ ਵੈਦ ਨੇ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ 14 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ: 

'ਸਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ ਸਵ.ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਵੈਦ ਦਾ ਜਨਮ ਅਵਹਮਦਪੁਰ ਵਸਆਲ, ਝੰਗ੍ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਸਨਾਤ੍ਕਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਡਗ੍ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਵਨਕ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਉਹ 
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤ੍ੇ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਗ੍ਾਂਧੀ ਦੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਲਈ ਸਮਰਪਤ੍ ਸਨ. ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਸਰਗ੍ਰਮ ਸਦਿੱਸ ਵੀ ਸਨ. ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝ 
ਆ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਰਹੇ ਜਦ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਵਣਆ, ਪਰ ਤ੍ਣਾਅ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ ਉਸ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਬਣੇ. 

’ਪਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍, ਸ਼ਰੀ ਅਲਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫਿੱ ੜਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਿੱਨਾ ਜਲਦ ਕਰਣਾ ਵਪਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਸਾਮਾਣ ਲੀਤ੍ੇ ਤ੍ੁਰ ਪਏ. ਅਸੀਂ 
ਮੰਡੀ ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਨ ੰ  ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਗ੍ੋਰਖਾ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਰਵਖਿੱਅਕ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਰਾਇਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹੇ 
ਰਵਹੰਦੇ, ਜਦ ਵੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਥੇ ਰੁਕਦੀ, ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਮੁਸਵਲਮ ਵਗ੍ਰੋਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਰਿੱ ਖਦੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ 
ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੁਦਗ੍ੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਟੋਕੀ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ 
ਬਦਲੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫਿੱ ੜ ਕੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗ੍ਏ. 

'ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਚੰਦਰ, 5 ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
ਵਸਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ. ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੇ ਹੈਜਾ ਫ਼ੈਲ ਵਗ੍ਆ. ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਲੁਵਧਆਣਾ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਫਰ, ਹੈਜਾ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਨ  ਵਫਰ ਜਗ੍ਹ ਬਦਲਨੀ ਪਈ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰ ਕਸ਼ੇਤ੍ਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਥੋਂ 
ਪਾਨੀਪਤ੍ ਆਏੇ ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ ਵਕ ਵਜਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਉਹ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 
ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸੀ, ਪਰ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਨ ੰ  ਚਲਵਦਆਂ ਰਵਹਣਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਪਾਨੀਪਤ੍ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਸੀ. ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਗ੍ੁਆ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ.' 



 

ਨਿੰਟਗੋਿਰੀ (ਸਾਨਿਵਾਲ) 
 

ਦ ਜੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਨਵਹਰ ਕਲੋਨੀ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਇਿੱਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ਵਰਨਰ ਉਪਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਜੋ ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੌਰਡ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਨ. ਇਥੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
(ਬੇਦੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸੋਢੀਆਂ) ਨ ੰ  ਵਾਹੀ ਕਰਣ ਦੀ ਵਵਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਵਪਾਰ ਤ੍ੇ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕਈ ਵਮਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਰਖਾਨੇਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 
28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 10 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ 
ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਸ਼ਰੀ ਸੈਦ ਜ਼ਮਾਨ ਇਿੱਕ ਚੰਗ੍ੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. 11 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਜਦ ਰਾਜਾ 
ਹਸਿੱਨ ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਆ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਬਦਕਾਰੀ ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ 
ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 11 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਉਣ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਵਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਾਰੀ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ (Ibid: 161). 

ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਿੱ ਸੇ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਨੇ. ਪਵਹਲਾ ਮੈਨ ੰ  1 ਅਗ੍ਸਤ੍ 2005 ਨ ੰ  ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਇੰਦਰਜੀਤ੍ ਕੌਰ, 
ਹੇਡਵਮਸਟਰੇਸ, ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਗ੍ਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕ ਲ, ਕਪ ਰਥਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭੇਵਜਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਰਥ ਦੇ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਤ੍ੇ ਗ੍ਈ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਕ ਲ਼ ਨ ੰ  ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਵਸੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਨੇ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪ ਰਥਲਾ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਵਊ ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਇੰਦਰਜੀਤ੍ ਕੌਰ ਨੇ ਲੀਤ੍ਾ. 
 

ਸਰਦਾਰ ਜਰ ੈਲ ਨਸੰਘ ਪਸਰੀਚਾ 
 

'ਮੈਂ ਵਸਰਫ਼ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਈ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍, ਪਰਵਾਰ 
ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਤ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  
ਜਨ ਨੀਪਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਸਖ਼ਤ੍ ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਵਦਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਕਸੇ 
ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਮ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਅਤ੍ੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ. 
ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਣਾਅ ਨਾਲ ਜਲਣ ਲਵਗ੍ਆ. ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਲੁਚ ਟੁਕੜੀ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਨ ੰ  
ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕਰਵਫਊ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰ 
ਕੇ, ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ 
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਸ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਵਕਊਂਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  'ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰਣ' ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਪਰਤ੍ੀਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  
ਸਨ. ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਦੰਗ੍ਾਈਆਂ ਦੀ "ਮਾਰਣ ਦੀ ਫਵਹਰੀਸਤ੍" ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ 
ਫਵਹਰੀਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਡਾ ਕਰ ਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 



ਕੁਿੱ ਝ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਤ੍ਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤ੍ੇ 
ਲੁਿੱ ਟਪਾਟ ਕੀਤ੍ੀ. ਜੋ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਰਾਇਵਵੰਡ ਤ੍ੇ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ. 

'ਫ਼ੌਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਲਕ ੋਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਪੰਡਤ੍ ਨਵਹਰੁ ਨਾਲ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ 
ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਹਲਚਲ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱਧੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਂਿੱਵਸਆ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਸਿੱ ਖ 
ਔਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਖ ਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਂਿੱਜ਼ਤ੍ ਬਚਾਈ. ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਵਸੰਘ ਪੰਡਤ੍ ਨਵਹਰੁ ਅਤ੍ੇ 
ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਥੇ ਹੋਏ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਵਦਖਾ ਸਕਣ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਡਤ੍ ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਸਮੇਤ੍, ਖਾਸ ਗ੍ਡੀਆਂ 
ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ. 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਭਾਈ ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ, ਦ ਜੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਣ 
ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਸਨ. ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗ੍ਿੱ ਂਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਚੜਹ ਗ੍ਏ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 
ਬਚਾ ਸਕਣ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਤ੍ਜਰੁਬਾ ਸੀ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਬਤ੍ੌਰ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ 
ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ, ਜੋ 
ਭਿੱਜ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਘਰ ਮੁਹਿੱ ਂਿੱਇਆ ਕਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਸਾਨ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਤ੍ੇ 1994 ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. 

'ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਦਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ 1947 ਦੇ ਬ ਰੇ ਵਕਤ੍ ਦਾ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 
ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ੍ੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਸਕ ਲ ਅਤ੍ੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦੇ 
ਸੀ. 1983 ਤ੍,ੇ ਮੈਂ ਆਪਜ਼ੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬੇਟੀ ਅਤ੍ ੇ ਦ ਜੇ ਵੀਹ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਕ ਲ ਵੀਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ.' 
 

ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਨਵ ੈ ਕੁਿਾਰ 
 

ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਵਵਨੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਉਕਾਰਾ ਤ੍ੇ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸਣ ਨ ੰ  ਬੇਤ੍ਾਬ ਸਨ. 3 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  
ਉਹ ਸੋਲਨਾ, ਸਟੋਕਹੋਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਰੋਵਲੰਸਕਾ ਇਨਸਟੀਚ ਟ, ਇਿੱਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ, ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਂਿੱਕ 
ਕਨਫੇਰੇਂਸ ਲਈ ਆਏ. ਅਸੀਂ ਸਟੋਕਹੋਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਚੀਨੀ ਰੇਸਤ੍ਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦਰਜ 
ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਸੰਬਰ 1944 ਨ ੰ  ਉਕਾਰਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ, ਡਾ.ਉਤ੍ਮ ਚੰਦ ਅਹੁਜਾ ਲਾਹੌਰ 
ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਸਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਵਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ 
ਤ੍ੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਕਾਰਾ, ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਤ੍ੇ ਵਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਘਰ ਸੀ. ਉਹ ਮਰੀਜਾਂ ਤ੍ੋਂ 



ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਦੇ ਸੀ. ਕਮਪਾਉਂਡਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਡਿੱ ਬਾ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਗ੍ਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਵਦਲ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ 
ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜੋ ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਸੀ. ਲੋਕ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  50-60 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਤ੍ੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕਰਦੇ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਭਵਤ੍ੀ ਔਰਤ੍ ਜਾਂ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣ. ਉਹ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਘੋੜੇ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਕੇ 
ਚਲੇ ਜਾਦੇ. ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਊ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਪਸ਼  ਨ ੰ , ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਦੇ ਕੇ, 
ਕਰਦੇ. 

'ਉਹ ਉਥੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਟੁਿੱ ਟ ਵਹਿੱਸਾ ਸਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਥੋਂ ਕਿੱ ਢ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਆਪਣਾ 
ਹਿੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਵਿੱ ਡ ਲੈਣਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰਾਉਣ ਲੈ 
ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸੀ ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪੁਛਦੇ, "ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਦਰਖ਼ਤ੍ 
ਹੈ?" ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ, "ਲਾਲਾਜੀ, ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਹੈ". ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਵਹੰਦਾ, "ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ". ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ 
ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਭਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਲੈ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਵਡਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗ੍ੁਆਚ ਵਗ੍ਆ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਮੈਂ ਕੌਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਕਥੇ ਰਵਹੰਦਾ 
ਸੀ? ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱ ਵਸਆ ਤ੍ਦ ਵਮਨਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾ.ਅਹੁਜਾ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ. 

'ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਡਰ ਅਤ੍ੇ ਵਚੰਤ੍ਾ ਸਤ੍ਾਉਣ ਲਗ੍ੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਕਾਰਾ ਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਜਦ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਈ, ਤ੍ਦ ਤ੍ਹਸੀਲਦਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ, ਦ ਜੇ ਅਵਹਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾਜੀ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਡਾਕਟਰ 
ਸਾਵਹਬ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤ੍ੁਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਤ੍ੇ ਡਰੋ ਨਹੀਂ". ਨਾਨਾਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, 
"ਵਬਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਵਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ". ਪਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ 
ਹੋ ਗ੍ਏ ਜਦ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਉਕਾਰਾ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. ਤ੍ਦ, ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਅਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਥਰੁ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗ੍ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਡਾ.ਸਾਵਹਬ ਅਸੀਂ ਬੇਹਦ ਸ਼ਰਵਮੰਦਾ 
ਹਾਂ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ੍ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ੀਂ ਹੁਣ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਕਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤ੍ੁਹਾਨ  
ਨਹੀਂ ਛੁਹਣਗ੍ੇ ਪਰ ਉਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗ੍ੇ, ਜੋ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਲਹ  ਵੇਵਖਆ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਪਰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਤ੍ੁਹਾਨ  ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ". ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਬਲਕੁਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਹਿੱਦ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੈ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਤ੍ਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 

'ਇਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ੋੜ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਖਿੱਨਾ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ, ਤ੍ੇ ਵਸ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਜ਼ਮੀਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਪਰ ਵਫਰ ਉਹ ਲੁਵਧਆਣਾ ਸ਼ਵਹਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ੍ 
ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ੀ. ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਉਹ 



ਇਿੱਕ ਸੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੇਵਾਲੀ ਪਗ੍ੜੀ ਪਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਲਾਲਾਜੀ ਅਤ੍ ੇਮਾਮਾਜੀ ਤ੍ੋਂ 
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਆਗ੍ਰਾ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. ਉਹ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਔਰਡਨੈਂ ਸ ਵਡਪੋ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ.' 

 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਰੀ ਅਰੋੜਾ 
 

ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵਹੰਦ  ਸਿੱਜਣ ਨ ੰ  ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗ੍ਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਨਾਂਅ ਵਸਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਅਰੋੜਾ ਸਾਵਹਬ ਦਰਜ ਕਰ ਸਵਕਆ. ਉਹ ਉਥੇ ਉੋਕਾਰਾ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਆ 
ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਸੇ ਸੀ. 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਮਠਾ ਭਿੱਟੀ, ਥਾਨਾ ਚੁਚਕ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਉਕਾਰਾ, ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਤ੍ੇ 1897 
ਵਵਕਰਮੀ ਜਾਂ 1898 ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ 106 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ. ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. 
ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਕਾਲੁਵਾਲ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਦਾਸ ਅਤ੍ੇ ਗੰ੍ਡਾ ਰਾਮ, ਸਾਹ ਕਾਰ ਸਨ. ਉਹ 
ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਵਾਨੀ ਉਪ-ਜਾਤ੍ ਦੇ ਅਰੋੜਾ ਸਨ. 

'ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਮਹਨਤ੍ੀ ਪਰ ਗ੍ਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ. ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਕੜੀ ਵਮਹਨਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ. ਚੁੰ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗ੍ਾ ਸਲ ਕ ਕਰਦਾ 
ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇਆ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਕਦੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਵਟਆ ਵਕਸਮ ਦੀ ਚੀਜ ਵੇਚਦਾ. 
ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਨੀ ਸੁਦਖੋਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ, ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸਲ ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਜਦ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੇ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ. 

'ਮੇਘਨਾ, ਮਲਾਨੇ, ਚੰਦ ਰ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨੌ ਵਦਨਾਂ 
ਬਾਅਦ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰ ਮੰੁਡੇ ਚਲੇ ਆਏ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਬੰਦਾ 
ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੰਜ ਸੇਰ ਵਘਉ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੇਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰੁਡੇਆ ਨ ੰ  ਪੈਸੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਜਦ ਮੈਂ ਇਧਰ 
ਆ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਸਨ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਵਲਖਦੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ . ਪਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 
ਇਹ ਵਸਲਵਸਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਵਲਖਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਵਸ ਵਗ੍ਆ. 

'ਜਦ ਅਸੀਂ ਤ੍ੁਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਡੋਗ੍ਰਾ ਟੁਕੜੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. 
ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਨੌ ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਵਮਆਂ ਖ਼ਾਨ ਵਿੱ ਟ  ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਵਤੰ੍ਨ 
ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਰਿੱ ਵਖਅੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਸਾਰੇ ਡੰਗ੍ਰ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੋਗ੍ਰਾ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦੇਣਗ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਆਪਣੇ ਪਸ  
ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਤ੍ੇ ਰਹੇ, ਵਫਰ ਸਾਨ  
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਭੇਵਜਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਅੰਬਾਲਾ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਲੋਕ ਸਾਨ  ਵਮਠਾਇਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ. 



ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਵਿੱ ਡਾ ਮੰੁਡਾ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਨਜਦੀਕ ਦੇ 
ਵਪੰਡ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ਪੁਰਾ, ਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਥੇ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਰੇੜੀ ਤ੍ੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦਾ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦੁਬਾਰਾ 1954 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗ੍ਾਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ 
ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਹੁਣ 
ਸਾਡੀ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ ਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ.' 

 

ਪਾਕਪਟੱ  
 

ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹ ਰ ਹੈ ਵਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਸਤ੍ਕਾਰਯੋਗ੍ ਸੁਫ਼ੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦੁਦੀਨ 
ਗੰ੍ਜਸ਼ੰਕਰ, ਨ ੰ  ਇਥੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਨ ੰ  23 ਅਤ੍ੇ 
24 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਵਟਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਛਿੱ ਡ 
ਕੇ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚਿੱ ਕ ਦੌਲਾ ਬਾਲਾ ਤ੍ੇ ਰੋਵਕਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਜਾਵੇ. ਵਹੰਦ  ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਏ. ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹ-ਧਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਸਲ ਕ ਦੀ ਕੀਮਤ੍ ਚੁਕਾਨੀ ਪਈ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ 
ਲੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਆਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਹ 27 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  
ਹੋਇਆ (1989: 163). ਸ਼ਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਸਈਦ 
ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਹੈਦਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਤ੍ੇ, ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ: 
 

ਸਈਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਿੈਦਰ 
 

'ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਸਈਦ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ. 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਆਗ੍  ਸਨ. ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 
ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਿੱ ਖ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਭਾਸ਼ਣ 
ਦੇਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ , ਕਈਆ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਸੁਣਣ. ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਦਾ ਪਰਬਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ੍ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦੁਦੀਨ 
ਗੰ੍ਜਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਦਰਗ੍ਾਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਸੀ. ਸਾਰੇ 
ਵਵਕਸਤ੍ ਇਲਾਕੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਵਹਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ਰੀਬ ਸਨ. 
1910 ਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਦੇ ਖੁਲਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ੍ ਵਕਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ 
ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪੜਹਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਹਕਾਰੀ 
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕੋਲ 81 ਮੁਰਿੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਜ਼ਮੀਨ ਤ੍ੋਂ ਆਮਦਨੀ, 



ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਤ੍ੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮ ਸਕਲ 
ਸੀ. ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਣਜ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ. 

'ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਬਵਣਆ ਨਾ ਵਕ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ . 15 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਮੰੁਸ਼ੀ, ਅਲਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਰਕ  ਝਵਪ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਬਗ੍ੈਰ ਪੁਰੀ 
ਕੀਤ੍ੇ, ਨੰਗ੍ੇ ਪੈਰ ਦੌੜੇ. ਉਹ ਇਕਦਮ ਠੀਕ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਭਿੱਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਨ ੰ  ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ. 
ਵਹੰਦ  ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੁਸਵਲਮ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼. ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਹੰਦ  ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਹੇਡਵਰਕਸ ਦੇ ਰਾਹ, ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ 
ਘਿੱ ਟ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਵਹੰਦ  ਸੰਪਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਵਤੰ੍ਨ ਛੋਟੀ ਬੇਵਟਆਂ ਇਿੱ ਕ ਨਵਹਰ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤ੍ੁਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਜਦ 
ਉਹ ਬਸੀਰਪੁਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਵਗ੍ਆ. ਬਸੀਰਪੁਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਫ਼ੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ 
ਉਣ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਰ ਲੈ ਆਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ, ਉਹ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਣਗ੍ੇ ਵਕ ਕੌਨ ਵਕਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਨਕਾਹ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਪਰ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਣ ਕੁਵੜਆਂ ਨ ੰ  
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 

'ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨ ੰ  ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ 
ਵਤੰ੍ਨ ਕੁਵੜਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਵਕਸੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਗ੍ੀਆਂ. ਵਸਿੱ ਖ ਰੁਕ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨ  ਉਣ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਪਾਕਪਟਿੱਨ ਆਏ ਸੀ. 
 

ਬਤੂਲ ਬੇਗਿ 
 

ਵਬਰਗ੍ੇਵਡਅਰ (ਵਰ.) ਯਾਸੁਬ ਅਲੀ ਡੋਗ੍ਰ ਦੀ ਮਾਤ੍ਾ, ਬਤ੍ ਲ ਬੇਗ੍ਮ ਨੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ੍ ਵਕਿੱ ਸਾ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 
ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ, ਚੌਧਰੀ ਮੌਲਾ ਬਕਸ਼ ਡੋਗ੍ਰ ਨੇ ਵਸਿੱਖ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਵੜਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ 
ਬਚਾਇਆਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਨੇ: 

'1947 ਦੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਇਿੱਕ ਚਿੱ ਕੀ (ਛੋਟਾ ਵਪੰਡ), ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡ (ਚਿੱ ਕ 68/EB - ਆਵਰਫ਼ਵਾਲਾ) ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਦੇ ਵਸਿੱਖ 
ਤ੍ਇ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਉਹ ਨਾਲੋ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ 
ਹੋ ਕੇ, ਪ ਰੀ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ, ਕਿੱਚੀ ਕੰਧਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦੁਸਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਟਿੱ ਪ ਕੇ ਗ੍ਏ. ਜਦ ਉਹ ਚਿੱ ਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 
ਪਹੰੁਚੇ ਤ੍ਦ ਚੀਕ ਕੇ ਉਸ ਵਸਿੱ ਖ ਸਰਦਾਰ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਨਾ ਸਾੜਣ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਆਗ੍  
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ੍ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਨਾ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 



ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ.  ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਗ੍ੇ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਗ੍ਵਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਕਤ੍ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸੀ. 

'ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਣਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਉਹ ਵਸਿੱਖ ਮਿੱਨ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਔਰਤ੍ਾਂ ਬਿੱਚ ਗ੍ਈਆਂ. ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗ੍ੇ ਸੁਲੈਮਾਨੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ. ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਸਾਡੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਚਿੱ ਕ 9 ਅਤ੍ੇ 10 12/ਲ਼, ਵਛਛਾਵੰਤ੍ੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਦੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ. 
ਲੇ.ਕਰਨਲ ਹਰਗ੍ੁਰਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਸੰਧ  ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਨੁਰ ਕਰੀਮ ਡੋਗ੍ਰ ਦੇ ਜਮਾਤ੍ੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਣ 
ਵਪੰਡਾ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਖਦੇ ਦੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ.' 

 

ਝੰਗ, ਨਿਆਂਵਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖਾ  ਅਤੇ ਨਰਆਸਤ ਬਿਾਵਲਪੁਰ 
 

ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ  ਝੰਗ੍, ਵਮਆਂਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਮੁਜ਼ਫ਼ਿੱ ਰਗ੍ੜ ਅਤ੍ੇ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਰਫ਼ 17 ਸੀ, 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ ਅਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. ਖੋਸਲਾ ਅਤ੍ ੇ
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟਾਂ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਘਟਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਿੱ ਝ ਦਿੱ ਸਵਦਆਂ ਨੇ. ਵਹੰਦ ਆ ਂ
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 20 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਰਾਜਾ ਸੁਲਤ੍ਾਨ 
ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਮੁਜ਼ਫ਼ਿੱ ਰਗ੍ੜ ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ 
ਬੜੀ ਬਰਬਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (1989: 191–6). 
 

ਝੰਗ 
 

ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਇਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਫ਼ਸਾਦ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਂਦੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਪੀਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਜ਼ਫ਼ਰ-ਉਲ-ਹਿੱਕ ਖ਼ਾਨ, ਏ.ਵਜ਼ਲਹਾ.ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਮੋਹਿੱਮਦ ਅਕਬਰ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਵਜਸਟਰੇਟ 
ਹਸਨਤ੍ ਅਵਹਮਦ. ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਦੰਗ੍ੇ 25 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ (1989: 179–84). 
 

ਗੁਰਦੇਵ ਨਸੰਘ 
 
'ਮੈਂ ਮੁਿੱ ਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਲ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਤ੍ੇ ਖੜਹਾ ਸੀ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਜਿੱ ਥੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗ੍ੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਾਰੀਖ 



ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ. ਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਪਰ, 
ਸ਼ਾਹਜੀ (ਪੀਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ) ਨੇ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆ ਨ ੰ  ਭੜਕਾਇਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ. 
ਪਵਹਲਾਂ, ਮੁਹਰਿੱ ਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਸ਼ੁਰਾ ਦੇ ਜਲ ਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਸਭ ਨ ੰ  ਅਸੀਸ 
ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਸੁਰ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਬੰਦ ਕਾਂ, ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਲੰਬੇ ਚਾਕ ਆਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਵਨਕਲਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਹੰਦ ਆ ਕੋਲ ਕੋਈ 
ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬ  ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 

'ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਬੁਟਾ ਵਸੰਘ, ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ ੇਲੁਿੱ ਕੇ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 
ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਦਇਆ ਦੀ ਭੀਖ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤ੍ਰਸ ਨਹੀਂ 
ਵਦਖਾਇਆ. ਬਿੱਚੇਆ ਨ ੰ  ਵੀ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਛੇ ਉਪਰ ਸ ਲੀ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਕ ਕੇ ਕੁਿੱ ਝ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਜਾਂ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤ੍ੇ  ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬਚੇ ਰਹੇ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਦ ਜੇ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਜੋ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, 
ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਤ੍ਦ ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੁਵਲਸ ਲੈ ਕੇ 
ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ. ਸਾਰੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਸਾਨ ੰ  ਟਰਿੱਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰ ਕੇ ਸੁਲੈਮਾਂਕੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹਿੱਦ 
ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵਿੱ ਡਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. 
ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ, ਮਰ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਮਰ 
ਚੁਕੀ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਵਸਰਫ਼ ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਚੇ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱਲ ਜ਼ਰ ਰ ਕਬ ਲ ਕਰਾਂਗ੍ਾ ਵਕ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਹਮਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਨਾ ਪੁਛੋ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ  
ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕਤ੍ਲ ਕਰਨਾ ਗ੍ੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਵਦਨ ਸਨ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਅਤ੍ੇ 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਮੁਕਤ੍ਸਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ. 
 

ਬੀ.ਆਰ.ਲਾਲ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1925 ਨ ੰ  ਅਵਹਮਦਪੁਰ ਵਸਆਲ, ਜੋ ਝੰਗ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਪੰਡ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  
ਅਰੋੜਾ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ. ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਅਰੋੜੇ ਅਤ੍ੇ ਖਤ੍ਰੀ, ਮੁਿੱ ਖ ਵਹੰਦ  ਵਪਾਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਸੀ. 
ਸਾਡਾ ਅਵਹਮਦਪੁਰ ਵਸਆਲ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਇਸਲਾਮੀਆ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪਵੜਹਆ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਕੇ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਸਕ ਲ ਤ੍ ੇ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤ੍ੋਂ ਮੈਟਰੀਕ ਪਾਸ ਕੀਤ੍ੀ. ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ 
ਤ੍ਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ, ਝੰਘ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਸੀ. ਪਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ 



ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕ ਊਠੇ ਅਤ੍ੇ ਅਵਹਮਦਪੁਰ ਵਸਆਲ ਵੀ ਪਰਭਾਵਤ੍ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਵੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਇਿੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਬਾਕੀ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਫ਼ੋਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਕਾਲਜ ਦੇ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਵਫਰ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ ਮੇਰੇ 
ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਇਹ ਵਕਸ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਅਤ੍ੇ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਝਕਜੋਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਇਥੇ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ ੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ.' 
 

ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾ  
 

ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਇਿੱਕ ਅਨਜਾਣ ਚੀਜ ਸੀ. 
ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਆਬਾਦੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਸਿੱ ਖ. ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਜਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਹੋਈ. ਦਜਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, ਚਾਲੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  13 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ 27 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਜਵਨਆਂ ਤ੍ ੇਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡੋਗ੍ਰਾ ਵਸਪਾਹੀ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 6 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਵਹੋਵਾ ਤ੍ੋਂ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਜਾ ਰਹੀ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 9 ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (1989: 208–12). 

ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਜੇ.ਐਮ.ਮਨਚੰਦਾ, ਜੋ ਵਦਿੱ ਲੀ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਵਹਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਇਿੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਹਫ਼ਤ੍ਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਪੜਹ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਵਕਤ੍ ਲਈ 
ਮਾਰਚ 2007 ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਵਲਆ. ਮੇਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਦੋ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦੇ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਲਤ੍ੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਦਾ ਸਮਖੇਪ 11 ਅਤ੍ੇ 12 ਮਾਰਚ 
2007 ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ. 
 

ਿ ਿੋਿ  ਤ ੇਜਾ 
 

'ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਤ੍ਨੇਜਾ, ਉਮਰ 77 ਸਾਲ, ਨਾਲ 7 ਮਾਰਚ ਅਤ੍ੇ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ 
ਕਰ ਸਵਕਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਵਜਿੱ ਥ ੇ
ਗ੍ੜਬੜੀ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੰਗ੍ਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦੁਕਾਂ ਨਾਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ. 
ਅਤ੍ੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ੇ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ 
ਰੋਝਾਂ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨ ੰ  ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਰੋਝਾਂ ਤ੍ੇ ਉਣ ਵਦਨਾ ਤ੍ੇ ਅਮਨ 



ਕਾਇਮ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਮਵਲਆ, ਪਰ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 
ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗ੍ੇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਉਰਦ  ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਪਣ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਹ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ 
ਨੇ, ਜੋ ਰਜਾਨਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਉਮਰਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਇਿੱਕ ਟਰਿੱਕ ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁਿੱ ਟ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਤ੍ੇ, ਸ਼ਰੀ ਤ੍ਨੇਜਾ ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦ ਜੇ 
ਬੰਦੇਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਠਵਹਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੋਰਖਾ ਟੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗ੍ਈ, 
ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਲੈ ਗ੍ਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਬਆਨ ਤ੍ੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ 
ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਗ੍ਰੀਬ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਵਛਟ-ਪੁਟ ਵਾਵਕਅੇ 
ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਸ ਇਤ੍ਲਾਹ ਨ ੰ  ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝੌਗ੍ੇ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਪਿੱਕੀ 
ਤ੍ਾਰੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ ਸਕੇ, ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੇ ਰਹੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਹਦ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਇਸ ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ੍ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦਾ ਸਫਰ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਧਾ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਚਰਣਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸਫਰ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, 
ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਹਕੁਮਤ੍ਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਕਰ ਲੀਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਰ ਬਦਲੇ 
ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ.' 
 

ਡਾ.ਸਨਤਆ ਪਾਲ 'ਬੇਦਰ' (13 ਅਕਤੁਬਰ 1931-30 ਅਗਸਤ 2011) 
 

'ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ (11 ਮਾਰਚ 2007) ਡਾ.ਸਵਤ੍ਆ ਪਾਲ 'ਬੇਦਰ' ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਹੰਦੀ ਵਵਭਾਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਕਰੀਬ 
ਦਿੱ ਸ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ 
ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਾਇਕੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰਣ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਡਾ.ਬੇਦਰ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਝੋਕੋਟਰਾ 
ਵਪੰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਮੀਲ ਦ ਰ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਅਮਨ 
ਕਾਇਮ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੁਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ 
ਕਾਫ਼ੀ ਗ੍ੜਬੜੀ ਹੋਈ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, 25 ਵਹੰਦ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਵਹੰਦ  ਕਰਦੇ ਸੀ. ਗ੍ੜਬੜੀ ਉਰਦ  ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ (ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰ, ਵਮਲਾਪ, ਅਤ੍ੇ ਪਰਤ੍ਾਪ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ) ਅਤ੍ੇ ਨਵਾਬ ਜਮਾਲ ਖ਼ਾਨ ਹੋਰ 
ਦ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਗ੍ੈਰ-
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੇਵਟਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਮੰੁਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਅਗ੍ਵਾ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਜਹਾ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਵਜਸ ਕਰ ਕੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ 
ਦੇ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦਾ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਇਿੱਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ੜਬੜੀ ਕਰਣ 
ਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਉਥੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ 



ਇੰਡਸ ਦਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਦੰਗ੍ਾਇਆਂ ਨ ੰ  ਨੀਚੇ ਲੇਟਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਅਤ੍ੇ ਧਮਕੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਸਰ ਉਪਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨ ੰ  
ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 7,000 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਕੇ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟਰਿੱ ਕਾਂ ਤ੍ੇ ਸਫਰ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ 
ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲੀਤ੍ਾ, ਜਦ ਉਹ ਵਾਹਗ੍ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗ੍ਏ. 
 

ਡਾ.ਤੇਜਾ ਨਸੰਘ 
 

ਡਾ.ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  2006 ਵਵਿੱ ਚ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤ੍ੀ ਦੇ 
ਚਲਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮ ਸਕਲ ਵਕਤ੍ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ 
ਵਲਖੀ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 
'ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਲੇਹਣਾ ਵਸੰਘ, ਉ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਚਿੱ ਕ ਨੰ. 134/9L ਤ੍ੇ 
ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਪਵਹਲੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਵਮਲੀ ਸੀ ਅਤ੍ ੇ
ਉਹ ਉਥੇ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਵਗ੍ਆਨ ਵਸੰਘ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਜੋ ਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜਹੇ. 
ਉਹ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਸਵਲ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਰਾਜਸਵ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾ ਮੌਜੁਦ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੋਸਵਟੰਗ੍ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ 
ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 1946 ਤ੍,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਟੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਉਣਾ ਵਪਆ ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਪੜਹਦੇ ਰਹੇ. 

'ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਖੀਰਕਾਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਵਰਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ 
ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਅਵਧਕਾਰਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬਣ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ੍ ਤ੍ੇ ਅਦਾਲਤ੍ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾਇਆ. 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਪਵਹਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਵਆਹ ਦਾ ਸਿੱਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡ 
ਘੋਸਤ੍ਪੋਕਰ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਵਤੰ੍ਨ ਮੀਲ ਦ ਰ ਸੀ. ਚੁੰ ਵਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇਆਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਜੋ ਟੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਵਵਆਹ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਣ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਸਾਨ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਠਵਹਰ ਜਾਇਏ 
ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਹੋਰ ਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਵਗ੍ੜ ਗ੍ਏ ਸੀ. 
ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਸੀ, ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕ ਉਠੇ. ਅਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹਲੇ. 

'ਸਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਜਲਦ ਤ੍ੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਜਲ-ਪਰਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੀ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਆਵਾ-
ਜਾਈ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਉਪਾਉ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸੀ ਇੰਡਸ ਦਵਰਆ ਨ ੰ  ਵਕਸ਼ਤ੍ੀ 



ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਹੋਰ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਅਗ੍ੇ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਫੜਣੀ. ਇਹ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ  ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ. ਗ੍ਰਮੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਮਾਵਲਆ ਦੀ ਬਰਫ ਗ੍ਲਣ ਅਤ੍ੇ ਮਾਨਸ ਨ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਦਵਰਆਵਾਂ ਤ੍ੇ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤ੍ਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉੱਚਾ ਸੀ. ਚਾਰ ਅਰਦਲੀਆਂ, ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ , ਭੰਜਨ, 
ਵਜਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਫ਼ੇਜ਼ ਟੋਪੀ ਪਵਹਣ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੋਂ 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਕਸ਼ਤ੍ੀ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੜਹ ਵਾਲੇ ਦਵਰਆ ਨ ੰ  ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ. ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਦਲੀ ਨੇ 
ਅਲਵਵਦਾ ਵਕਹਾ ਅਤ੍ੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਟੌਂਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਵਕ ਭੰਜਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਡਸ ਦੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ 
ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫੜ ਲੀਤ੍ੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਡਿੱ ਬੇ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦ ਗ੍ਿੱਡੀ ਅਗ੍ਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚੀ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ 
ਸੀ, ਉਸ ਡਿੱਬੇ ਤ੍ੇ ਆਇਆ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕਲੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵਭਆਨਕ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆਂ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦ ੇ
ਹਾਲਾਤ੍ ਵਕਣੇ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕਰਣ ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਮਾਸ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਹਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਾੜਹੀ ਅਤ੍ੇ ਦਸਤ੍ਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ, 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. 

'ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਤੰ੍ਨ 
ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫੜਨੀ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ੍ ਮਾਯ ਸੀ ਹੋਈ ਵਕ ਉਸ ਗ੍ਿੱਡੀ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗ੍ਾ, ਉਹ ਭੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਉਡੀਕ ਘਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਦਨ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਥਕ 
ਚੁਕੇ ਸੀ. 

'ਭੰਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਪੁਛਣ ਲਈ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਕਦੋਂ ਚਿੱ ਲੇਗ੍ੀ. ਉਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ 
ਵਕ ਅਗ੍ਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਟਰਾਨਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਇਲਾਕੇ ਕਟਰਾ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤ੍ੇ ਉਣ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਅਗ੍ਲੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ 
ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਡੀਕ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਉਸ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਠਵਹਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ, ਆਪਣੀ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ. 

'ਭੰਜਨ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਉਠਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ਾ ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ ੇ
ਲੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਨਜਦੀਕ ਦੀ, ਉਸ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤ੍ੇ ਜਾ ਸਕਣ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ, ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਚੁੰ ਗ੍ੀ ਤ੍ੇ 



ਰੁਕਣਾ ਵਪਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਚੀਜਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ 
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਵਡਊਟੀ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਤ੍ੁੰ ਰਤ੍ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ ੇਵਬਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ 
ਹੋ ਕੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, "ਸਰਦਾਰ ਸਾਵਹਬ, ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ੍ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ੍ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 
ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਢਵਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ੍ ਹਮਲਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ." ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਟੌਂਸਾ ਛਿੱ ਡਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੰੁ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋਇਆ. 
ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਕਣੇ ਬਦਲ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਤ੍ੌਰ ਮਵਜਸਟਰੇਟ, ਪਵਹਲਾਂ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਮ ਸਕਲ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੁਹਿੱ ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨ ੰ ਨ ਹੋਰ ਵਵਵਸਥਾ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ 
ਰਿੱਖਨਾ. ਹੁਣ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਵਹਮ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਦੋਸਤ੍ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਸਵੇਰੇ, ਨਾਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗ੍ਿੱ ਛ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣਾ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ , ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟਰਾ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸਾਥ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਹ ਵਵਿੱ ਚ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ, 
ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਜਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਮੁਹਿੱਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਲੰਬਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਸਫਰ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨ ੰ  
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਤੰ੍ਨ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਆਂ ਦਾ. 

'ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਖੀਰਕਾਰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਿੱਡੀ ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਉਥੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ. 
ਉਸ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਸੈਲਯ ਟ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੌਸ ਨਾਲ 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ, ਵਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਵਮਲਾਇਆ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਉਪਰ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਤ੍ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਰਦਲੀ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਡਿੱਬੇ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਗ੍ਆ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਜਰਵ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਵਮਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਅਰਦਲੀ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਚੁੰ ਵਕ ਦ ਜੇ ਡਿੱ ਬੇ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਇਸ ਡਿੱਬੇ 
ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. 

'ਗ੍ਿੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਸਫਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ੍ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਨਾਲ ਚਲੀ. ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਟੁਕੜੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤੰ੍ਨ ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀ, ਇਿੱਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਠੀਕ ਰਵਹਆ, ਜੋ ਸਫਰ ਦਾ ਮਿੱ ਧ ਸੀ. ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ 
ਉਸ ਚਿੱ ਕ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਲੰਬਰਦਾਰ 



ਵਾਰੇ ਵਸੰਘ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਣ ਕਿੱ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸ਼ਵਹਰ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰੀ ਵਡਊਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਿੱ ਕ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਾਸੀ, ਇਿੱਕ 
ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਪੈਦਲ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਚਿੱ ਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪਵਹਲੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੇ 
ਲੜ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਫਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਤ੍ੇ ਠਵਹਰਾਉ ਲੰਬਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤ੍ੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ 
ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਵੇਖਣ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖੁਲਹਾ ਰੇੜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਮ ਹ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਆਈ. ਗ੍ੋਰਖਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤ੍ੇ ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਲਗ੍ਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਣ 
ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱ ਡੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਇਸ ਨਾਗ੍ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਇੰਜਨ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗ੍ੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਵਝਜਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਵਸਪਾਹੀ ਰਿੱ ਖਣਾ 
ਵਪਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਅਗ੍ੇ ਦਾ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸਫਰ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਵਜਣ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਵੰਡਣ 
ਲਾਇਿੱਕ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭ ਿੱ ਖੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੰ  ਵੰਡ ਲੀਤ੍ਾ. 

'ਰਾਤ੍ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਵਬਲਕੁਲ ਤ੍ੜਕੇ, ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਨ ੰ  
ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਵਣਆ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਰੁਕ ਗ੍ਈ. ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਤ੍ੋਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ 
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਗ੍ਰੋਹ, ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੀਬ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਆ 
ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਾਂ ਉਣ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀਆਂ. ਡਰਾਇਵਰ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਵਸਪਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਗ੍ਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ੇਜ ਕਰਣ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਨ ੰ  ਚਲਵਦਆਂ ਰਵਹਣ ਲਈ, ਪਰੇਰਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ 
ਦੇ ਚਲਦੇ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਵਹਚਵਕਚਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਵਾਵਕਆ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਫਰ 
ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ਾ ਸੀ: ਇੰਜਣ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਧੀਮੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵਿੱ ਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਗ੍ੋਰਖਾ 
ਵਸਪਾਹੀ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹੰਦੇ, ਅਗ੍ਰ ਭੀੜ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅਗ੍ੇ ਆਉਂਦੀ. 

'ਅਖੀਰਕਾਰ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਕਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ 
ਸਾੜੇ ਗ੍ਏ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਕਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 
ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟਪਾਟ ਵੇਵਖਆ ਸੀ, ਉਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਅਗ੍ਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਆ ਪਹੰੁਚੇ ਸੀ. ਜੋ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਠ 
ਘੰਟੇਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਲਗ੍ ਚੁਵਕਆ ਸੀ.  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ 
ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚਣਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ੍ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ; ਗ੍ਿੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਵਪਛਲੇ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 



ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਦਨ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵਪਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈ. 

'ਪਰ, ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਣ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ 
ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਇਹਾਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਵਰਹਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ੍ ਵਮਲ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਨਾਕੇ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦਾ 
ਵਜਸ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ੇ ਵਿੱ ਧਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਹਰ ਵਦਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱ ਲ ਅਤ੍ੇ ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗ੍ਿੱ ਛ ਕਰਦਾ ਅਗ੍ਰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਤ੍ੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਣ 
ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਉਂਦਾ ਅਤ੍ੇ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਉਥੇ ਸੰਗ੍ਮਰਮਰ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤ੍ੇ ਸੌਣਦਾ. ਗ੍ੁਰ  ਦੇ ਲੰਗ੍ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹਦ ਵਨਰਾਸ਼ ਵਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਮੌਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਦ ਜੇ 
ਸ਼ਰਧਾਲੁਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਅਤ੍ੇ ਵਮਲ ਸਕਾਂ, ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ ਜੋ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਸਿੱ ਧੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਵਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ, ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਾਯ ਸ ਹੋ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਇਹ ਸੁਣਣ ਦੀ ਆਦਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ, 
'ਸਾਨ  ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਵਪਤ੍ਾ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ'. ਅਚਾਨਕ ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਵੇਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਹੈਰਾਨ 
ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇਹ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਨੀ ਚੰਗ੍ੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  
ਵਫਰ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  
ਵੇਵਖਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਤ੍ੋਂ ਵਕਉਂ ਨਾ ਵੇਵਖਆ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ.'  
 

ਨਰਆਸਤ ਬਿਾਵਲਪੁਰ  
 

ਵਰਆਸਤ੍ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ. 1941 ਤ੍ੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 
1,341,209 ਸੀ ਜੋ 45,911 ਵਰਗ੍ ਵਕਲੋਮੀਟਰ (17,494 ਵਰਗ੍ ਮੀਲ) ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ. 
ਆਬਾਦੀ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਬਾਕੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਇਸਾਈ ਸਨ. 
ਮੁਸਵਲਮ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ 
ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਇਸ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਨਵਹਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸ ਗ੍ਈਆਂ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ 
ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਣ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤ੍ੇ ਵਾਹੀ ਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਵਰਆਸਤ੍ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕ ਉਠੇ. ਪੇਂਡਰਲ ਮ ਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਜੋ 
1947 ਤ੍ ੇਇਸ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਰੈਵੇਨਊ ਐਡਂ ਪਬਵਲਕ ਵਰਕਸ ਵਮਵਨਸਟਰ (ਰਾਜਸਵ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰਵਜਵਨਕ 
ਵਨਰਮਾਣ ਮੰਤ੍ਰੀ) ਸਨ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਨਵਾਬ ਸਾਵਹਬ ਇੰਗ੍ਲੈਂਡ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਉਹ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਾਪਸ 
ਨਹੀਂ ਲੌਟੇ. ਪਰ, ਵਕਉਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਹਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਨਵੀਂ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ, ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਨਾ ਦੀ 



ਵਹੰਦ  ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਰਆਸਤ੍ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਦੰਗ੍ੇ ਹੋਏ. ਪਰ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾਣ ਲਈ, ਪੈਦਲ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਪੁਵਲਸ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੁਟਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਆਬਾਦੀ 
ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ (1998: 232–35). 
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ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਰੁਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ 

 
3 ਜ ਨ 1947 ਦੀ 'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਬਹੁਸੰਖਅਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਜਿੱ ਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 3 ਜ ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ-ਬਟਾਲਾ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਸਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇਆਂ ਨੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਵਲਖਿੱਣ ਹਾਲਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ੀਆਂ. 
 

ਅੱਨਿਰਤਸਰ ਸ਼ਨਿਰ 
 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਲੰਬਾ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਬਨਾਮ ਮੁਸਵਲਮ, ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਿੱਲਦਾ ਰਵਹਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ 
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਸਮਝਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਵਮਲੇਗ੍ਾ, 
ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਾਫ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ; ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਸਥਾਨ ਸੀ. 

ਚੌਧਰੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਇਮਰਜੇਂਸ ਔਫ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ: 

'15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਦਨ ਬਹੁਤ੍ ਅਜ਼ੀਬ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਦੁਪਵਹਰ ਤ੍ੇ, 
ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਭੀੜ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਤ੍ਰਹੀਣ ਕਰ ਕੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਗ੍ਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਘੁਮਾਇਆ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀਆਂ ਨ ੰ  
ਵਜ਼ੰਦਾ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ' (ਅਲੀ 1973: 256). ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲ ਕ ਬਾਰੇ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਦੀ 
ਵਕਤ੍ਾਬ, ਜਬ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਜਲ ਰਹਾ ਥਾ, ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਕ 
ਇਹ ਵਾਵਕਆ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦ ਜੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦਿੱ ਸਦੇ 
ਨੇ.  

ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੀਆਂ 
ਵਜਆਵਦਿੱਤ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਮਵਹਸ ਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਨੰਦ ਆ 



ਵਰਹਾ ਸੀ. ਬੇਸ਼ਕ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਬਲਕੁਲ 
ਦੋ ਉਲਟੇ ਵਮਜ਼ਾਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ. ਬਹਰਹਾਲ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ਕ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁਕੇ 
ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜ ਦ ਹੈ. ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੋ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਫਸੇ ਰਹ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਢ-ਟੁਕ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਇਿੱਕ ਮਸ਼ਹ ਰ 
ਮਸੀਤ੍, ਮਸਵਜਦ ਰੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਜੋ ਵਵਹਸ਼ੀਪਣ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਉਸ ਨੇ, ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਦੁਧ ਚੁਘੰਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਛਿੱ ਡੀਆ, ਜਦ ਵਕ ਔਰਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਲਹ -ਲੁਹਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਤ੍ਰਹੀਣ, ਮਰੀਆਂ ਪਇਆਂ ਸੀ 
(1991:212-14). ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁਕੇ ਸੀ, 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਤ੍ਾਂ ਵੀ,  ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਜੋ 
ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਢ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

 

ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ, ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਵਲਵਖਆ. 
ਆਗ੍  ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਘੁਲਾਮ ਨਬੀ, ਵਕੀਲ ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਘੁਲਾਮ ਹਸਨ ਅਤੇ੍ ਸੁਫ਼ੀ ਘੁਲਾਮ ਮੁਹਿੱਮਦ ਤੁ੍ਰਕ ਨੇ ਮਸੀਤ੍ ਅਤੇ੍ 
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਤ੍ਰਹੀਣ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤੇ੍, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਫੇਦ ਕਪੜੇਆਂ ਦੀ 
ਚਿੱ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਰਿੱਖ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਹੋਰ, ਲਹ  ਦੇ ਅਿੱ ਥਰ ਆਂ ਨਾਲ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤੇ੍ ਵਲਆਕਤ੍ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. 

ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਲਆਕਤ੍ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅਿੱ ਡੇ ਤੇ੍ ਉਤ੍ਰੇ ਅਤੇ੍ ਉਥੇ ਦੇ ਰਾਹਤ੍ 
ਕੈਂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਸਿੱ ਧੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਉਸ ਵਭਆਨਕ 
ਔਖੀ ਘੜੀ ਤ੍ੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੁਵਣਆ ਅਤੇ੍ ਰੋ ਪਏ. ਉਹ ਇਿੱ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਲ ਗ੍ਏ ਵਕ, 
ਮਸਵਜਦ ਰੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ੍ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਹਮਿੱ ਤ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟਰਿੱਕ ਅਤੇ੍ ਖ਼ਾਸ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ (Ibid: 214–15). 

 

ਚੌਧਰੀ ਿੋਿੱਿਦ ਸੈਦ 
 

ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਿੱ ਮਦ ਸੈਦ ਦਾ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ 
ਅਵਧਆਇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਚੁਵਕਆ ਹੈ. ਉਹ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ 
ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ: 

 
15 ਤ੍ਾਰੀਖ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗ੍ਈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ।ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਤੇ੍॥ ਇਿੱ ਕ ਮੈਨੇਵਜੰਗ੍ ਕਮੇਟੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨ ੰ  ਲਹਰਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ 
ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਤੇ੍, ਇਸ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ੍ ਕਰਣ. 



ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਵੇਰੇ, 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰ.ਈ.ਬਦਰੀ ਦਾਸ, 
ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੁਪਵਰੰਟੇਂਡੇਂਟ, ਸ.ਉਜਾਗ੍ਰ ਵਸੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ., ਅਤੇ੍ ਸੇਠ ਸੰਤ੍ ਰਾਮ, 
ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਆਏ. ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗ੍ਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਅਤੇ੍ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦੀ 
ਇਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਵਜਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਣ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ 
ਅਤੇ੍ ਨਾਲੋਨਾਲ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਕਦਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲਾਂ ਨ ੰ  ਸਕ ਨ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ 
ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਸੰਤੋ੍ਖ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲਵਹਰ ਆ ਗ੍ਈ…ਪਰ ਕੀਤ੍ਾ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ. 

ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ [16 ਅਗ੍ਸਤ੍] ਨ ੰ , ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਨੇ ਵਹਿੱਮਤ੍ੀ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ ਵਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਛਿੱਡ ਕੇ 
ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਰੀ ਨਕੁਲ ਸੇਨ) ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਗ੍ਏ-ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਟਪਣੀ: ਨਕੁਲ ਸੇਨ 23 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਤ੍ਿੱਕ ਪਰਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਉਲਝਣ ਹੈ.  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ੍, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਕੀਤ੍ਾ 
ਨਹੀਂ… 

ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਮੈਂ ਵਬਰਗੇ੍ਡ ਹੇਡਕਵਾਰਟਰ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮੇਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੋ ਵਮਵਲਟਰੀ ਲੌਵਰਆਂ ਦਾ ਜੁਗ੍ਾੜ ਕਰ ਸਵਕਆ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਾਮ ਤ੍ਿੱਕ 200 
ਬੋਰੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਲੈ ਆਈਆ. ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਡਰ ਨ ੰ , ਦ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ…ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਰਾਸ਼ਵਨੰਗ੍ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਾਨ  ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਕੁਿੱ ਝ ਬੋਰੇ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ. 

ਕੈਂਪ ਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਤੋ੍ਖ ਹੋਇਆ ਵਕ ਸ਼ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਮਵਲਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਵਲਆਸਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਵਨਯੁਕਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ…ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਨ ੰ  
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਵਦਨ ਤੇ੍ ਦੋ ਵਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਸਾਇਵਡੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਂਪ ਤ੍ੋਂ 
ਦ ਰ ਭੇਵਜਆ. ਕਰੀਬ 5,000 ਲੋਕ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਤੇ੍ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ੍ ਗ੍ਏ.  

ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤੇ੍ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ 
ਗ੍ਈ…ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਤੇ੍ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਪਰ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟੁਕਵੜਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਹਾਲਾਤ੍ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤੌ੍ਰ 
ਤੇ੍ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ੍ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਰਹੇ… 

15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤੇ੍ ਪਵਹਲੇ ਦੌਰੇ ਤੇ੍, ਪੰਡਤ੍ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ. ਮੈਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ, ਰਾਤ੍ 
ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਠਹਰੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜੋ 10 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਵਣਆ ਪਰ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਉਤ੍ੇਜਕ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ੀ ਚੀਜਾਂ ਪਛਿੱਮ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਵਹਆਂ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਪ ਰਬੀ ਤ੍ਰਫ਼ 
ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ੍ ਵਜ਼ਮੇਦਾਰ ਸ਼ਕਵਸਅਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਇਹ 
ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਣ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤੇ੍ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ 
ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਕੁਚਾ ਰੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਕਅੇ ਦੀ ਪੜਤ੍ਾਲ ਕੀਤ੍ੀ. 

27 ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਵਬਰਗੇ੍ਡ ਹੇਡਕਵਾਰਟਰ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨ ੰ  28 ਨ ੰ  ਰਵਾਨਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ…ਪਰ 28 ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਵਕਆ ਵਕਊਂਵਕ 
ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ੍ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਸਾਰਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗ੍ਰ 
ਉਸ ਨ ੰ  28 ਨ ੰ  ਰਵਾਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੰੁਦਾ. 



30 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ , ਜ਼ਨਾਬ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਜ਼ਨਾਬ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ੍ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ 
ਵਸੰਘ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ 
ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਾਵਫ਼ਲਾ 31 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ… 

ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਵਕ ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਪੁਨੁਆਂ, ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤੇ੍ ਕਰੀਬ 1,100 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਉਥੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ 
ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ਼ 59 ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਉਥੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਡੋਗ੍ਰਾ ਟੁਕਵੜਆਂ ਨੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ 4 ਸਤੰ੍ਬਰ 
1947 ਨ ੰ  ਰਾਤ੍ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ, ਇਿੱਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ (The Journey to 
Pakistan 1993: 148–53). 

 

ਸੈਦ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਕ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ 
ਬਚਨਾ ਵਕਣਾ ਮ ਸਕਲ ਸੀ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਹੋਰ ਦ ਜੀ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਾਈ ਸੀ. ਸਫਾਈ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਵਭਆਨਕ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਅਤ੍ੇ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਿੱਟ ਅਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  1 
ਸਤੰ੍ਰਰ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਲਈ, ਪੁਵਲਸ ਵਹਰਾਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ 
ਖਾਣਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਵਸਪਾਹੀ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  4 
ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ (Ibid: 153). 
 

ਏੇ.ਿਿੀਦ 
 

ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਮਸ਼ਹ ਰ ਉਰਦ  ਲੇਖਕ, ਏੇ.ਹਮੀਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ 24 ਅਪਰੈਲ 2003 ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਘਰ 
ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਉਹ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ 
ਅਖੀਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਰਾਸਰ ਵਜ਼ਿੱ ਦ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮਿੱਨ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਉਤ੍ਸੁਕ 
ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮ ਲ ਦੇ ਅਸਲ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਲਈ 
ਵਪਆਰ ਘਿੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਵਧ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣਾ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਚਵਕਚਾਹਟ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਵਜਹਾਂ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1928 ਤ੍ੇ ਮਹਿੱਲਾ ਕਵਟਆਲਾ ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਥੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ. ਉਥੇ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੋਸਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਹਰਾਰ ਅਤ੍ੇ ਕੌਮੀ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੜ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ 
ਵਸਆਸਤ੍ ਹੀ ਬਦਲ ਗ੍ਈ. ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇ ਵਕ 
ਵਦਲੋਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਕਾਇਦੇ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਨ ੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਵਹਬਰ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਅਹਰਾਰ ਅਤ੍ੇ ਖਾਕਸਾਰ ਵਪਿੱਛੇ ਹਵਰ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ 



ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗ੍ੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੌਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਦ ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ੇਜਨਾ 
ਵਧਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਜਦ 4 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਢੋਲ ਵਪਿੱਟ ਕੇ ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਵਹਣ ਲਗ੍ੇ. ਚੌਕ ਪਰਾਗ੍ਦਾਸ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਹੰਦ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਤ੍ਦ ਹੋਈ ਜਦ ਮੁਿੱ ਖ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ.  

'ਸਾਨ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਵਡਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਹਾ ਤ੍ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲੈਣੀ ਪਈ. ਇਹ ਸਚ 
ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ, ਸਾਨ  ਉਥੇ ਜਮ ਕੇ ਰਵਹਣ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ 
ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੇ. 

'ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਲਕੁਲ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਦੁਬਾਰਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗ੍ੇ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਵਸਰਫ਼ ਉਹ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱਖ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਵਕਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਸਾਡੇ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਵਤ੍ਵਲਵਪਆਂ ਲੌਟਾਉਣ ਲਈ ਆਏ. 
ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਵਢਆ. ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਸ਼ਾਇਦ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਇਿੱਕ 
ਵਜਣੀ ਸੀ. 

'ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਾ ਬਵਣਆ ਹੰੁਦਾ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਸਾਨ  ਗ੍ਰੀਬੀ ਅਤ੍ੇ ਜਾਤ੍ੀ ਪਰਥਾ ਦੇ ਥਲੇ ਰਿੱਖਦੇ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਆਪਣੇ ਥਲੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਦ ਅਤ੍ੀ ਅਵਿੱ ਸ਼ਕ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱਕ ਪਿੱਕਾ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਖੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਵਕਆ, ਪਰ ਵਜਸ ਅਸ ਲ ਨੇ ਸਾਨ  
ਪਰੇਰਨਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਿੱ ਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ੍ੋਂ ਪਰੇ 
ਹੋਏ. 

'ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਕਵਮਊਵਨਸਟ ਸਨ, ਪਰ ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਉਹ 
ਮੰਦਰ ਹੋਰ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਇਿੱ ਕ ਸੈਕਯ ਲਰ ਅਤ੍ੇ ਅਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਨਹੀਂ. ਪਟੇਲ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ 
ਠੀਕ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਬਗ੍ੈਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. 



'ਤ੍ੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਰਹ ਗ੍ਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹੋ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਕ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  
ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਸੀਹਾ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ? ਤ੍ੁਸੀਂ ਵਹੰਦ  ਵਦਮਾਗ੍ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇਹ 
ਬਹੁਤ੍ ਕੁਵਟਲ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਨੇ. ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਿੱ ਨੀ ਮੁਸਵਲਮ, ਜੋ ਸਮਾਨਤ੍ਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਅਤ੍ ੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਰਹੇ ਨੇ.' 

ਮੈਂ ਮਾਰਚ 2004 ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਦਨ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ 
ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਇੰਟਰਵਵਊ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਨੇ. 
 

ਗੁਰਚਰ  ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ 
 

'ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਵਸਆਸੀ 
ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ. 13 ਅਪਰੈਲ਼ 1919 ਦੇ ਜਵਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਘ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਵਸਆਸੀ 
ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀਆਂ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਜਵਲਸ-ਇ-ਅਹਰਾਰ ਅਤ੍ੇ ਖਾਕਸਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਇਥੇ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗ੍ੀ ਮੌਜੁਦਗ੍ੀ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਇਥੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚੀ ਅਤ੍ੇ 1945-46 ਦੇ ਇਿੱ ਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ 
ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤ੍ਦ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 
ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ  ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਕਊਂਵਕ ਉਥੇ 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ਵਰਨਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਿੱ ਡੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕਰਣ ਤ੍ੇ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸੀ. ਸਵਤ੍ਆ ਪਾਲ ਅਤ੍ੇ 
ਡਾ.ਸੈਫ਼ਦੁੀਨ ਵਕਚਲੁ ਇਸ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ-ਵਸਿੱ ਖ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ 
ਵਮਸਾਲ ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜੋ ਅਵਾਮ ਨ ੰ , ਆਪਣੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ 
ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਨਾਲ, ਵਹਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਵਫ਼ਰਕ  ਦੰਗ੍ੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਗ੍ਲਤ੍ਫ਼ਹਮੀ ਨਾਲ ਹੰੁਦੇ ਸੀ 
ਨਾ ਕੋਈ ਢੁੰ ਘੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ. ਸ਼ਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ 1945 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਸੈਕਯ ਲਰ, ਬਸਤ੍ੀਵਾਦ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਕਲਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗ੍ਾ ਵਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਲਈ 
ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਵਬਰਧ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਧਰਮ ਦੇ ਕਿੱ ਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਤ੍ੈਦ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਲਾਲਾ ਵਗ੍ਆਨ ਚੰਦ ਇਿੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 
ਦੇ ਵਚਨ ਨ ੰ , ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਾਂਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਹ ਗ੍ਿੱਲ ਬਹੁਤ੍ ਪਾਕ ਅਤ੍ੇ ਨੇਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱ ਚ 
ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਨ ੰ  ਮਿੱਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ 
ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਦੇਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ.  

'ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ. ਹਰ ਗ੍ੁਜ਼ਰਦੇ ਵਦਨ ਨਾਲ, ਦੋਨੋ ਸਮੁਸਾਇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੁਭਾ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  
ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਆਪਣੇ ਤ੍ੇ. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾਂ ਹਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਇਣ 



ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਣ ਸਭ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਸੀ. ਬਹਰਹਾਲ, ਜ ਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਗ੍ੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁੰ ਡ ੇਕਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ.  

'ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ, ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਵਗ੍ਆ. ਤ੍ਦ 
ਤ੍ਕ, ਮੁਸਵਲਮਾ ਨ ੰ  ਭਿੱ ਜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ 
ਲੁਿੱ ਕ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਤ੍ੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ 1947 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕੁਿੱ ਲ ਵਕਣੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ 
ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਕਵਹਣ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਹਚਵਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਸੈਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ 
ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੈਂ, ਬਿੱਚੇਆਂ ਸਮੇਤ੍ ਦ ਜੇਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆ ਨੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. 
ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ੍ ਦੀ ਯੋਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਬਰਛਾ ਘੁਸੇੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਇਹ 
ਬਟਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਆਣ ਵਾਲੀ ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਔਰਤ੍ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤ੍ੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ 
ਵਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਗ੍ੈਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਮਲ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ, ਉਹ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. 

'ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵਸਤ੍ਰਹੀਣ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਘਰਣਾਯੋਗ੍ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਨੰੁ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ, ਪਵਹਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀਂ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ, ਬਹ ਤ੍ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਵਸ਼ੇ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਭਗ੍ਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਲੈਣੀ ਪਏਗ੍ੀ, 
ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਤ੍-ਭੁਮੀ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਰਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਹੁਣ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੁਿੱ ਝ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਚੁੰ ਵਕ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਨ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰੀ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਉਣ ਗ੍ਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ 
ਨੇ, ਵਜਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਕਈਆਂ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਵਖਆ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ 
ਨੇ ਵਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, 
ਜਦ ਇਿੱਕ ਪੀੜਹੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੀ ਸੀ-ਵਪਆਰ ਅਤ੍ੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਨ ੰ -ਇਸ 
ਦੁਨੀਆ ਤ੍ੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗ੍ਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੌਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿੱ ਭਨ 
ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗ੍ਾ? ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਹੁਣ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹ ਹੈ. 

'ਕੁਿੱ ਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਵਸੇ ਨੇ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਅਗ੍ਰ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ 
ਦੀ ਗ੍ਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤ੍ੇ ਤ੍ੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਵੇਖੋਗ੍ੇ. ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 



ਕਸਮੀਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਬਲਵਕ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਭੈਇਅੇ ਵੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪ ਰਬੀ ਯ .ਪੀ ਅਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਨੇ. ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆ 
ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਨ ੰ  ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੇਲ ਹੋਣਾ, ਇਿੱਕ ਉਮਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਜਮਹੁਰੀਅਤ੍ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਵਸਣ ਦੀ 
ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਜ਼ਰ ਰ ਵਾਪਸ ਆਣਗ੍ੇ ਪਰ ਉਹ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਬਣੇ ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਮੁਸਵਲਮ 
ਸ਼ਾਇਰ ਅਤ੍ੇ ਲੇਖਕ, ਜੋ ਕਦੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ 
ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹ ਗ੍ਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਣਗ੍ੇ.' 
ਬੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਵਦਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸ਼ਕਵਸਅਤ੍ ਉਪਰ, ਨਾ ਵਮਟਣ ਵਾਲੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਨੇ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 
ਲਈ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰ ਸੀ. ਵਵਿੱ ਕੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ਲੀਆਂ ਤ੍ ੇ ਘੁਮਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਦਰਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ 
ਰਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਜਥੇ ਉਹ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗ੍ਲਤ੍ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਿੱ ਝ ਮਸੀਤ੍ਾਂ 
ਦੀ ਤ੍ਾਜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ੍ ਦੀ ਮੀਨਾਰਾਂ, ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. 
 

ਨਜ਼ਲਹਾ ਅੱਨਿਰਤਸਰ 
 

18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਵਸਿੱ ਖ 
ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦੇ ਰਵਹਮ ਥਲੇ ਸਨ. ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ. ਆਪਣਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਣ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜੋ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹੋਣ. ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਵਰਤ੍ਾਂਤ੍ਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹਿੱਦ ਦੀ ਵਾਹਗ੍ਾ ਚੌਕੀ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੀ 
ਸੜਕ ਨ ੰ  'ਕਤ੍ਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ' ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਚ ਵੀ ਹੈ. ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੇ ਗ੍ਲਤ੍ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ 
ਉਪਰ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ੍ ਰੋਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਕੌਮ ਮਤ੍ਲਬ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੰੁਦੇ ਹੀ, ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਲਕੁਲ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਗ੍ਾਜਰ-ਮ ਲੀ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਿਸ਼ਿੂਰ ਗਾਇੱਕ ਿੋਿਿੱਦ ਰਫ਼ੀ ਦਾ ਨਪੰਡ 
 

ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਵਸੰਘ (ਤ੍ਹਸੀਲ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ), ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ 25 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤ੍ਰ-ਪ ਰਬ 
ਤ੍ੇ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਸ਼ਵਹਰ ਮਜੀਠੇ ਤ੍ੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ, ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਦੀਘਰ ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ 
ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ, ਇਿੱਕ ਪਿੱਕੀ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਜਾ ਵਪੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਵਸੰਘ ਹੈ. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਵਪੰਡ ਦੀ 
ਕੋਈ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਜੋ, 1950 ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਫ਼ਲਮੀ ਸੰਗ੍ੀਤ੍ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋਏ 
ਨੇ, ਇਹ ਵਪੰਡ ਇਿੱਕ ਤ੍ੀਰਥ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਉਰਦੁ, ਵਹੰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਫ਼ਲਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ 
ਗ੍ਾਇਿੱ ਕ ਮੋਹਿੱ ਮਦ ਰਫ਼ੀ (ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਜੁਲਾਈ 1980) ਦਾ ਜਨਮ ਇਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. 27 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ , 



ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 11 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2,200 ਵਕਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਵਵਿੱ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ 
ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਵਸੰਘ ਪਹੰੁਚੇ. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ, ਇਿੱਕ ਐਦਾਂ ਤ੍ੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ 
ਅਸੀਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦਖਿੱ ਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਪਾਰ 
ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਇਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਰਫ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਵਥਤ੍ ਸੀ. ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਸਿੱਖ ਕੋਲ 
ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. 
 

ਸ਼ਰਦਾਰ ਕੁੰ ਦ  ਨਸੰਘ ਸਾਿਰਾ 
 

'ਸਾਡਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਪੰਡ ਦੀ ਅਿੱ ਧੀ ਆਬਾਦੀ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜੁੜੀਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਸੀ ਵਜਥੇ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸੁਖ-ਦ ਖ 
ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਰਫ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸੁਿੱ ਨੀ ਸਨ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਸ਼ਆ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਹ ਮੁਹਿੱਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗ੍ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 
ਸੀ. 

'ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਾਹੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਦ ਜੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. 1945 ਤ੍,ੇ ਰਫ਼ੀ ਦਾ 
ਵਨਕਾਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਹੀ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇਆਂ ਨੇ ਵਵਆਹ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ 
ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਲਾਹੌਰ ਵਫ਼ਲਮ ਉਦਯੋਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਗ੍ਾਇਿੱਕ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕਿੱਮ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱ ਵਸਆ. ਜਲਦ ਹੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਾਨੇ ਰੇਡੀਉ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਕਸਮਤ੍ 
ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਬੰਬਈ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. 1947 ਤ੍,ੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣਾ ਪਇਆ. ਦ ਜੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ ੇਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ 
ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਰਫ਼ੀ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਬੰਬਈ ਤ੍ੇ ਸਨ. 1956 ਤ੍ੇ ਰਫ਼ੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸੰਗ੍ੀਤ੍ ਦਾ 
ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਣ ਆਏ. ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਉਥੇ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. 
ਉਹ ਸਾਨ  ਬਹੁਤ੍ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਪੰਡ ਆਣਗ੍ੇ. ਜਦ ਵੀ 
ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਬਈ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ੇ, ਰਫ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ. ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤ੍ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਲੁਤ੍ਫ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, 
ਉਹ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਵਸੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ.' 

ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍,ੇ ਮੈਂ ਰਫ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪਿੱਤ੍ਰਕਾਰ ਵਨਰੁਪਮਾ ਦਿੱ ਤ੍ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਵਵਸਤ੍ਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕਉਂ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਵਸੰਘ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਰਫ਼ੀ ਵਹਚਵਕਚਾਹਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਵਕਹਾ, 'ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ 
ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ 1947 ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਰਫ਼ੀ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  



ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਵਸੰਘ ਆਉਣ ਬਾਰੇ 
ਸਹਜ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ.' ਹੁਣ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਿੱ ਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗ੍ਈ. 

ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਣ 
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ: 

 

ਿਾਜੀ ਿੁਿੱਿਦ ਅਕਰਿ  
 

'ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਜਿੱ ਟ ਵਪੰਡ ਸੀ, ਵਜਥੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਵਸਿੱ ਂਿੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਪੀੜੀਆਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਜਦ ਇਿੱਕ 
ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਉਥੇ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਗ੍ਾ. ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਸਿੱਚ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਹੰੁ ਖਾਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਜਦ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਵਪੰਡ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਹੋਈ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡਾਂ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਇਿੱਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਵਕ ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. 

'ਅਗ੍ਲਾ ਵਦਨ ਈਦ ਦਾ ਸੀ (18 ਅਗ੍ਸਤ੍) ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਸ ਰਜ ਚੜਹਣ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨ  ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਬਰਧ ਅਤ੍ੇ ਬੀਮਾਰ ਸਨ. ਦ ਜੇ ਵਬਰਧ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋ ਵਦਮਾਗ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਿੱ ਝ ਹੀ ਗ੍ਿੱ ਡੇ ਜਾਂ ਬੈਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ 
ਸੀ.  ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਹੀ ਰਵਹਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਸਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਤ੍ੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਉਣਾਂ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰੋ ਰਹੇ 
ਸੀ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸੀ. 
ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਿੱ ਤ੍ਾ. ਦੇਰ ਰਾਤ੍, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਸਜੇ (ਵਸਰਾਜ) ਇਿੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅਕਰਮ 
ਨ ੰ  ਕਹੋ ਵਕ ਉੱਚੀ, ਉੱਚੀ ਰਸੁਲਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਨਾਟ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੇੜੀ ਉਹ ਗ੍ਾਉਂਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਵਸਰਫ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਮਿੱਠੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਪਾਕ ਗ੍ਾਨੇ 
ਗ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਣ ਲਗ੍ਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਗ੍ਾਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਹੋਣ 
ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ 
ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਲਾਲਾਜੀ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਥਰ  ਆ ਗ੍ਏ ਜਦ ਮੈਂ ਗ੍ਾਇਆ "ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ-ਉ-ਲਾਇਕਾ, ਜਾਂ 
ਰਸੁਲ ਸਲਾਮ-ਉ-ਲਾਇਕਾ ". ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਸਰ ਨ ੰ  ਹਿੱਥ ਲਗ੍ਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਨਾ 
ਜਾਵੀਂ". ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਕਲਾ ਪੋਤ੍ਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੇ ਤ੍ਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਫ ਪੀ 
ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਗ੍ਈ ਹੋਈ ਸੀ. 



'ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ; ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਗ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 800 ਲੋਕ ਹੋਵਾਂਗ੍ੇ. ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ, ਗ੍ਰਭਵਤ੍ੀ ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਬੈਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਤ੍ੇ ਵਬਠਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਬਾਕੀ ਪੈਦਲ ਤ੍ੁਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ 
ਬੰਦੇਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ੁਰਨਾ ਪਇਆ. ਸਭ ਨੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਉਪਰ ਹੀ ਚਿੱਲਣ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਜਲਦ ਹੀ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ 
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ- ਸ ਰਜ ਵਨਕਲਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ. ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਬੰਦੇ ਚੌਕਸੀ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਜਦ ਵਦਿੱ ਨ ਤ੍ੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ੍ੇਜ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਤ੍ਦ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਜਿੱ ਥਾ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰੇ ਤ੍ਰਫ਼ੌਂ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਹਵਥਆਰ ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਇਫਲਾਂ, ਵਰਵਾਲਵਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸਨ, ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਕੋਲ ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਹਲੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਰਬਲਾ ਵਰਗ੍ੇ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਪਿੱਛਲੀ ਗ੍ਰਮੀਆਂ ਤ੍ੇ ਮਰ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਕੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਵਜ਼ੰਦਾ 
ਸੀ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੌੜਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪੰਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ 
ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੋਲੀ ਆ ਕੇ ਲਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਡਗ੍ ਪਏ. ਮੈਂ ਨਿੱ ਸਦਾ ਵਰਹਾ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਮੈਂ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ. 
ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਰਾਹਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਵਹਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਬੇਅਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ੇ ਭੈੜੀ ਗ੍ਾਲਾਂ ਕਿੱ ਢ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਜਲਦ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਲੁਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਵੇਵਖਆ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ, ਪੀਰ ਅਬਦੁਸ 
ਸਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵਸਖਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਨਾਟ ਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਤ੍ਾਲੀਮ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਆਲਤ੍ਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਜਲਦ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪੰਡ ਦੇ ਦ ਜੇ 
ਲੋਕ ਵੀ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਸਭ ਨ ੰ , ਜੋ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਦਲਾਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਦਾ 
ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰਭਵਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਕਲਕਿੱਤ੍ੇ 
ਵਗ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਉਹ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਦ ਜੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਬੈਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਵਬਠਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ 
ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਯਾਦ ਵਦਲਾਇਆ ਵਕ ਅਲਹਾ ਸਾਡਾ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ ੇ
ਸਾਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਵਦਆਲਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਆਸ 
ਪਾਸ, ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਂਦੇ ਰਹੇ. ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਉਥੇ ਲੁਿੱ ਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗ੍ਏ. 

'ਜਦ ਰਾਤ੍ ਪੈ ਗ੍ਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪਤ੍ਾ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੈਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਵੀ 



ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੋ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲੀਤ੍ੀਆਂ ਸੀ. ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ 
ਹੋਣਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਹਾਰ ਕਰਮ ਦੀਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਈ ਸੀ. 
ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਲੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬਰਛਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਜਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਦਰ-ਉਧਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ. ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ 
ਦ ਜੇਆ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ. 

'ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਦੋ 
ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਗ੍ਾ ਪਹੰੁਚੇ. ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕਈ, ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗ੍ਏ. ਜਦ 
ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਵਾਚੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕ ੜੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਇਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਮੌਤ੍ ਦੇ ਫ਼ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਨੇ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. 
'ਸਿੱਚੀ ਗ੍ਲ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 1947 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਵਪੰਡ ਦੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਆਮ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸਾਥ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮੰੁਡੇਆਂ ਸਮੇਤ੍, ਇਕਿੱਠਾ ਜਾਂਦੇ 
ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ ਪਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵੀ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਸਲਾਮ 
ਦੀ ਇੰਤ੍ਹਾ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ 
ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਖ ਹ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਸਹ ਲਤ੍ਾਂ ਦਾ ਵਮਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ 
ਕਰਦੇ ਸੀ.  

'ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬਹੁਤ੍ ਬਦਲ ਗ੍ਈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਂ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 
ਮੰਜ਼ ਰ ਨੇ ਸਉਦੀ ਅਰਵਬਆ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗ੍ੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱ ਟੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਪੋਤ੍ੇ-ਪੋਤ੍ੀਆਂ ਪੜਹਾਈ-ਵਲਖਾਈ ਤ੍ੇ ਉਮਦਾ ਨੇ. 
ਇਿੱ ਕ ਇੰਜੀਵਨਅਰ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵੀ ਸਉਦੀ ਅਰਵਬਆ ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਤ੍-ਭ ਮੀ ਹੈ 
ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਦਫ਼ਨ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਰੁਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ 
ਵਾਵਲਦ ਹੋਰ ਦਾਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਵਣਆ, ਇਹ ਜਾਣਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟਾ ਸੀ. 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਰਹ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਉਣ ਸਾਰੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 
ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ; ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ.' 

 

ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾ ਕੋਟ 
 

ਮੁਸਵਲਮ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਤ੍ੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਨਾਟਕੀ ਵਸ਼ਖਰ ਅਤ੍ੇ ਪਤ੍ਨ 15-17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤ੍ਲਬ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ 
ਇਿੱ ਕ ਮਾਮੁਲੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ , ਇਿੱਨ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮਾਮੁਲੀ, ਦੇ 



ਚਲਦੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਹ ਵੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤ੍ਾਕ 
ਅਵਹਮਦ ਚੀਮਾ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੁਕਿੱ ਰਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 14 ਤ੍ੋਂ 17 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਵਵਰਣ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਹੰਦ  ਸੰਪਤ੍ੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਵਜਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  
ਮਿੱ ਵਨਆ ਪਰ ਉਹ ਉਨ 2-3 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੀ ਹਿੱਦ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟਾ ਕੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਪਰ, 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  
ਜਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਹ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ਰਵਹਆਂ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਭਅੰਕਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ. 
 

ਸਈਦ ਨਜ਼ਆ ਿੋਨਿਯੱੁਦੀ  
 

'ਬਟਾਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਸਤ੍ਕਾਰ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਪੀਰ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ 
ਸੀ. ਚੁੰ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਇਿੱਕ ਪੀਰ ਸਨ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕਈ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਸਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਭਵਾਨੀ ਵਸੰਘ, ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ , ਸਾਡੇ ਬੇਹਦ ਕਰੀਬੀ ਸਨ. ਉਹ ਰਾਜਪੁਤ੍ 
ਸਨ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਭਰਾ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਵਹੰਦ ਆ ਨਾਲ ਵਮਠਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਜ਼ਹਰ ਮੋਵਹਯੁਿੱ ਦੀਨ ਸੀ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਟਾਲਾ ਨਗ੍ਰਪਾਵਲਕਾ ਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 
ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਬਟਾਲਾ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ. ਸੀ.ਐਮ.ਲਤ੍ੀਫ਼ ਜੋ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਡ ੇ
ਉਦਯੋਗ੍ਪਤ੍ੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. 

'ਸਾਨ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਬਟਾਲਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਬਟਾਲਾ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਿੱ ਡਾ ਸਵਹਰ ਸੀ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਵਕ ਬਟਾਲਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ. ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾਉਂਦਾ ਰਵਹਆ. ਅਸ਼ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੰਦ  
ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇਣ ਲਗ੍ੇ. 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਲ ਗ੍ਏ. ਸਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਇਆ. 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਪਰੇਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਸਾਡਾ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 

'ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ. ਟਾਕਰਾ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਬਹੁਤ੍ ਜੰਗ੍ੀ ਸਨ. ਸੈਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ. 17-20 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍, ਸਾਡੇ 
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਠ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਲਈ 
ਰਹ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਹੰੁਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਅਸੀਂ 10 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  
ਆਏ. ਵਹੰਦ  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਹਾਨ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਇਿੱ ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱ ਡਾ ਵਹੰਦ  ਡਾਕਟਰ, ਲੁਡਿੱ ਰ ਮੈਨੀ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੋ; ਅਸੀਂ 
ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਾਂਗ੍ੇ." ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਪਰ ਵਫਰ ਵਾਪਸ 
ਆ ਜਾਣਾ." ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲਵਗ੍ਆ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. 



ਬਟਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ 60 ਮੀਲ ਦ ਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ 
ਵਸਆਲਕੋਟ ਆ ਕੇ ਵਸ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਚੁਣ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਨ  49 ਜੇਲਹ ਰੋਡ, 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਰਨਲ ਦਾ ਘਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ.' 
 

ਆਯਾਜ਼ ਖ਼ਾ  
 

'ਬਟਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ, ਵਜਥੇ ਸਾਡੀ ਕਾਕੇਜ਼ਾਈ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪੀੜਹੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 
ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਸੀ. 1947 ਤ੍ੇ, ਮੈਂ 
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ ਹਾਈ ਸਕ ਲ, ਜੋ ਬਾਂਸਾਂਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. 
ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਬਟਾਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜ ਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੜਬੜੀ ਹੋਈ. ਗ੍ਰਮੀਆਂ 
ਦੀ ਛੁਟੀਆਂ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਏਜਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਮਜੀਠਾ, 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤ੍ਬਾਹੀ ਮਚਾਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 
ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਜ਼ਹਰ, ਦ ਜੀ 
ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਵਨਕਲਣ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਮਣਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਟਰਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗ੍ਏ. 
ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਕੇ.ਐਮ.ਨਜ਼ੀਰ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲ ਕੇ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬੌਅਲਰ ਹੈਟ ਪਵਹਣ ਕੇ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗ੍ਏ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਬੰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ 
ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਰਧਾਨ, ਸਈਦ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੰਗ੍ਣ ਇਿੱਕ 
ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਵਸਰ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ).  

'ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹਿੱਮਦ ਵਰਆਜ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ. ਉਹ 
ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍ ਜਾਣ ਲਈ ਵਜਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰੀਭੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਵਕਸੇ 
ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨ ੰ  ਅਵਾਜ਼ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, "ਵਰਆਜ਼, ਵਰਆਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਕਸ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ!". ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਮਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ. 
ਉਸ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਦੋ." ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ 18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ 
ਬਾਅਦ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚਲਣ 
ਵਾਲੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਗ੍ਏ.' 

 

 ਨਿਰੁ  ੇ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਿਦਦ ਕੀਤੀ 
 

ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰਹਨੁਮਾ, ਬੇਗ੍ਮ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼, ਵਜਸ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਸਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਵਕਤ੍ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਵਹਬਰ ਮਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਬਟਾਲਾ ਦ ੇ



ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਸੇ 
ਤ੍ਾਰੀਖ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਇਹ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ: 
 

ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ 10 ਵਜੇ ਮੈਨ ੰ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ ਸਰੋਤ੍ ਤ੍ੋਂ 
ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਸੀ ਵਕ, ਵਸਿੱ ਖ ਉਸੇ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਲਾਕਾ 
ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ।ਅਰਾਇਨ॥ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਮੇਰੀ ਫ ਪੀ ਲੇਡੀ ਰਸ਼ੀਦ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ 
ਪਵਹਲੇ ਚੀਫ ਜਸਵਟਸ ਵਮਆਂ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਬੀਵੀ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਉੁਥੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਉਸ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ…ਮੈਂ ਬਹੁਤ੍ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤੇ੍ ਵਮਸ 
ਮੈਕਿੱ ਵੀਨ ਨ ੰ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਫਰਾਂਵਸਸ ਮੁਡੀ ਦੀ ਭਤ੍ੀਜੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ ਤ੍ਬੀਅਤ੍ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ੍ 
ਗ੍ਿੱ ਲ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲੌਰਡ ਲੁਈਸ 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ, ਬਟਾਲਾ ਨ ੰ  ਬਚਾਣ ਦੀ ਕੌਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣ. ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਨ ੰ  ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਭੇਜੀ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਡਤ੍ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਨ ੰ  ਫੋਨ 
ਕਰਵਾਇਆ ਵਕ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ. ਪੰਡਤ੍ਜੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 
ਹਰ ਮੁਮਵਕਨ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ ਤੇ੍ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਮਆਂ 
ਮੁਹਿੱਮਦ ਰਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਂਟਰਲ ਅਸੈਮਬਲੀ ਤੇ੍ ਸਵਚਵ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 
ਪੰਡਤ੍ਜੀ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਤ੍ੜਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਵਮਲਣ ਅਤੇ੍ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਲਈ ਬੇਨਤ੍ੀ 
ਕਰਣ. ਉਹ ਪੰਡਤ੍ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਨਾਲ ਵਮਲੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇੰਤ੍ਹਾ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ੍ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਤ੍ਾਜ਼ੀ ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ, ਅਲਹਾ 
ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਕ ਬਟਾਲਾ ਬਚ ਵਗ੍ਆ (2002:210-11).    

 
ਚੌਧਰੀ ਿੁਿੱਿਦ ਬਸ਼ੀਰ 
 

'ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਵਫਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  
ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪੰਡ ਮਖਿੱਨਪੁਰ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਧੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਧੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਹੰਦ  ਨੇ 
ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ ਵਹੰਦ  ਉਪਰ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਵਨਕਲੇ, ਇਿੱਕ 
ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ਏ. ਅਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤ੍ੀ ਹੰੁਦੀ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਫ਼ੀ ਦ ਜੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹੰੁਦੇ. ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ 
ਦਵਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਮੇਰੇ 
ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਗ੍ਏ. 

'ਵਫਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਸੰਪਤ੍ੀ ਮੈਂ ਵਪਿੱਛੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਦਾਅਵੇ 
ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ ਮਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਨੇਕ 



ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਮਖਿੱਨਪੁਰ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇਿੱਕ ਬਰਾਹਮਣ, ਬੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਸਾਹ ਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਵਆਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਮੈਂ ਰੋ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਸੁਿੱ ਜ 
ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਉਹ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਰਾਨ 
ਸਾਨ  ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕਦੀ ਝ ਠ ਨਾ ਬੋਲੋ. ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਪ ਰਾ ਸਿੱਚ ਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਇਨਸਾਨ 
ਸਨ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਮਟੀ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਥੇ ਵਾਪਸ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਮੁਜਵਰਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਵਕੀਲ 
ਨੇ. ਸਾਰੀ ਮ ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਅਸੀਂ ਖ ਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ; ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਵਬਹਤ੍ਰ 
ਸਨ.' 
 

ਨਰਆਜ਼ ਅ.ਖ਼ਾ  
 

‘ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ਲਵੰਡੀ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. 
ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ ਜੋ ਬਚੇਆਂ ਦੇ ਸਮੁਹ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਲਗ੍ੀ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਕੁਿੱ ਝ ਬਹੁਤ੍ ਅਵਹਮ ਵਾਵਕਆ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਘਰ ਤ੍ੇ ਕਵਹੰਦੇ ਸੁਵਣਆ "ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 
ਚਲੋ, ਚਲੋ..ਵਨਕਲੋ". ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ (ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟੀ ਭੇਣ 
ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਫੁਪੀ) ਵਕ ਉਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ. ਮੈਨ ੰ  
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਵਕਉਂ ਜਾਣਾ 
ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੌਲਾ ਬਕਸ, ਇਿੱਕ ਹਕੀਮ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸਨ. ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਵਦਆਂ ਸੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਦੁਖ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਦਨਾਂ 
ਬਾਅਦ ਵਮਲਣਗ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਬਲਕੁਲ 
ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਤ੍ੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ, ਦ ਜੇ ਮੁਲਕ ਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਫੁਪੀ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 
ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹ ਗ੍ਈਆਂ. ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਸਤ੍ਾ ਨੇ ਲੁਿੱ ਕਾ ਲੀਤ੍ਾ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱ ਵਡਆ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੋਂ). ਉਸ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਨਹੀਂ 
ਵੇਵਖਆ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲਵਹਰ ਵਨਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗ੍ਏ 
ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਲੰਬਾ ਰਾਹ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਤ੍ੇ 
ਵਸ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁਹ ਦੀ ਵਹਜਰਤ੍ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਲਗ੍ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਗ੍ੁਮਰਾਹ ਅਤ੍ੇ 



ਹੈਰਾਨ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਮਟਮੈਲੇ ਲਹ  ਨਾਲ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਾਹਰ ਵਨਕਵਲਆ ਹੋਇਆ 
ਹਿੱਥ ਵੇਵਖਆ. ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਥ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨ ੰ  ਵਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮਕਈ ਦੇ ਖੇਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਲੋਕ ਇਧਰ-ਉਧਰ 
ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਖੇਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰਕਤ੍ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ, ਉਹ ਖੇਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮਜਦ ਰ ਸਨ ਜੋ 
ਫਾਲਤ੍ ਗ੍ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨ  ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤ੍ਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ 
ਗ੍ਏ. ਸਾਨ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਮਹਦ ਰ ਇਿੱ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ, ਖੁਦ ਡਰ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਹ ਵਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਹੌਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ. 

'ਸਫਰ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ 
ਤ੍ਕ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਚੁਕ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਵਜਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਿੱਕਠਾ ਹੋਏ 
ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਦਵਰਆ ਦਾ ਵਕਨਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਕਸ਼ਤ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਵਖਆ, ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਜਾ ਅਤ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਵਹਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਇੰਡੀਆ 
ਅਤ੍ੇ ਨਵੇਂ ਬਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਪਾਰ ਕਰਣਯੋਗ੍ ਦਵਰਆ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਦਵਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਸਾਵਹਲ ਨ ੰ  
ਵਕਰਾਇਅੇ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. ਕਈ ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਜਦ ਤ੍ਕ ਸਾਨ  ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਵਕਸ਼ਤ੍ੀ ਆਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਕਮਰ ਤ੍ਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨ  
ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸ਼ਤ੍ੀ ਤ੍ਕ ਲੈ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਦ ਜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਧਿੱ ਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਵਕਸ਼ਤ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਅਤ੍ੇ ਫੁਪੀ ਨ ੰ  ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸ਼ਤ੍ੀ ਚਲਣ ਲਦੀ, ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਚੜਹ 
ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਇਕਿੱਲਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ੍ ਘਬੜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲਗ੍ਾ. ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਪੁਛਣ ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ 
ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕਸ ਦਾ ਬਿੱਚਾ ਸੀ? ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਜਦ ਤ੍ਕ ਅਸੀਂ 
ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਹੋਰ ਵਕਸ਼ਤ੍ੀਆਂ ਆਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਚਲੇ ਗ੍ਈਆਂ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੋ 
ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਣਗ੍ੇ. 

'ਮੈਂ ਰੋਣਦੇ ਹੋਏ ਥਕ ਕੇ ਸੌਂ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਵਾਲਾ, ਵਦਨ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ 
ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਕਲ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਮੇਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਜਾਣ 
ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਸਕ ਨ ਵਮਵਲਆ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਣ. ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ 
ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨਾਲ ਲੜੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਰੌਣਦੀ ਰਹੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ 



ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ "ਮੈਨ ੰ  ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ-ਮੈਂ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਕਿੱ ਲੀ ਕੀਮਤ੍ੀ ਚੀਜ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਹ 
ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ"! ਮੈਨ ੰ  ਉਹ ਤ੍ਜਰੁਬਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਯਾਦ ਹੈ. 

'ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵਜ਼ਕਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਉਸ ਸਦਮੇ ਨ ੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬੇਹਦ ਕਸ ਰਵਾਰ 
ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਸਭ 
ਤ੍ੇ ਨਾਲ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ 
ਇਸ ਲਈ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਖਾਲੀ ਹਿੱਥ ਆਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਵਲਦਾ ਦੇ ਨਰੋਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ 
ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਚਕਵਾਲ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇ-ਵਦਿੱ ਲ ਨਾਲ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਉਥੇ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਿੱਕ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਭੈਣ ਹੁਣ ਵੀ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ 
ਇੰਗ੍ਲੈਂਡ ਤ੍ੇ 50 ਸਾਲ ਰਵਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸੀ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ "ਘਰ" ਕਵਹੰਦਾ ਹਾਂ.' 
ਮਾਰਚ 2004 ਤ੍ੇ, ਸਾਡਾ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ੍ ਉਪਯੋਗ੍ੀ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ, ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ 
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅਤ੍ੇ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਾਦ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. 
 

ਇੰਦਰਜੀਤ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਵਹੰਦ , ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪੁਰਨ ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਵਮਠਾਇਖਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਚਾ ਮਾਸ, ਮਟਿੱਨ 
ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਸਤ੍ਿੱ ਂਾਰ ਅਤ੍ੇ ਯੁਸੁਫ਼. ਚਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਗ੍ੜ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਸਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਚਾਰੇਂ ਪਾਸੇ. ਦੋ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਧ ਵਦਨਾਂ 
ਲਈ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ ਤ੍ਹਸੀਲ਼ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਬਟਾਲਾ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਐਸ.ਐਚ.ਉ, ਸ਼ੇਖ ਘੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸੀ. ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਸ 
ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਵਹਰਾਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭੋਵਜਆ ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ 
ਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ. ਬਲੋਚ, ਵਸਿੱ ਖ, ਗ੍ੋਰਖਾ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟੁਕਵੜਆਂ ਬਟਾਲਾ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ. 

'ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਘਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ 
ਲੈਣਗ੍ੇ. ਬਹਾਵਲਦੀਨ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪਰਧਾਨ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੀ. ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਹੇ -
ਆਮ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਅਚਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਗੰ੍ਦੇ ਇਰਾਦੇ 
ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ ਹਮੀਦ ਟੇਢੀ ਮੁਛਾਂ. ਉਣ ਦੋ ਢਾਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਜਦ ਸਾਨ  ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ 



ਵਕ ਬਟਾਲਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਚੁਆਵਲ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮੁਸਵਲਮ, 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਕਤ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਕਰਣ ਆਏ. 

'ਪਰ 17-18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਪਾਸਾ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਲਟ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਬਟਾਲਾ ਹੁਣ 
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ. ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦਾ ਵਸਰ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਹਮੀਦ ਬੁਰਕਾ ਪਵਹਣ ਕੇ ਭਿੱਜ ਵਗ੍ਆ. 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਹੰਦ ਆ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਿੱਕ ਬਸ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ ਦਾ ਤ੍ੇਲ ਮੁਕ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ. ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਪ ਰਨ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਿੱਕ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਗ੍ਆ ਪਰ ਕੋਈ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਛੁਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਵਰਸ਼ਵਤ੍ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਤ੍ ਬਸਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਫਰ 24 ਘੰਟੇਆਂ ਤ੍ਕ, ਮੁਸਵਲਮ ਵਬਅਵਰੰਗ੍ ਰੋਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਉਥੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ. ਸ਼ਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗ੍ੁਵਾਇਆਂ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਲਹ  ਨਾਲ ਲਥਪਥ 
ਜੇਵਰ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਜੌਹਰੀ ਸਨ. ਬਟਾਲਾ ਅਤ੍ ੇਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਡੋਗ੍ਰਾ ਫ਼ੌਜ਼ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. 
'ਛੇ ਜਾਂ ਸਿੱਤ੍ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਵਕਰਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਿੱ ਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਰਗ੍ੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਯੁਸੁਫ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ 
ਵਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਮਵਹਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਯਕੀ ਗ੍ੇਟ ਤ੍ੇ ਠਵਹਰੇ ਸੀ.' 
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ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ 
 

 
ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ੜਾ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. 1947 ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. 
ਇਸ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਉਹ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਅਵਹਮ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. 3 ਜ ਨ 1947 ਦੀ 'ਕਾਲਪਵਨਕ ਵੰਡ' ਵਵਿੱ ਚ ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ 
ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੀ ਦੋ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੀਰਾ (ਕੁਿੱ ਲ ਪੰਜ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਸੀ) ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗ੍ਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਪਵਹਲਾ ਇਣ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਣ ਦੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਹਵਥਆਰਘਰ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਵਗ੍ਆ 
(Roberts 1995: 94). 
 

ਨਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਨਿਰ 
 

ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਛਾਉਣੀ ਸਮੇਤ੍, ਮੁਸਵਲਮ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ. 1947 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱਟ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ 
ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ.  
 

ਿਨਲਕ ਿੁਿੱਿਦ ਅਸਲਿ 
 

'17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਝਟਕਾ ਲਗ੍ਾ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰੇਡੀਉ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ  ਇਿੱ ਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. ਨਵਾਬ ਮਮਦੋਤ੍ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਸਨ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਹਰ ਰਹੇਗ੍ਾ. ਮੈਂ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਪੜਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਚਾਚਾ ਵਨਸਬਤ੍ ਰੋਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 
ਦੀ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਹੰਦ  ਗ੍ੁਆਂਢੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ 



ਚੰਦ 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਮੰਸ ਬਾ ਸੀ. 

'ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਥੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਚ ਰ ਚ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਤ੍ਮਾ 
ਗ੍ਾਂਧੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਉਹ ਸੋਚ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈ ਗ੍ਏ ਵਕ ਕੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ, ਵਸਿੱ ਖ 
ਘੋੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਘੁਮਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲ 
ਗ੍ਈ. ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ, ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ 
ਵਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ, ਮੇਰੀ ਵਤੰ੍ਨ ਭੈਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪੜਹੇ-ਵਲਖੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. 

'ਰਾਤ੍ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਰ ਮਾਯ ਸ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ 
ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆਂ ਵਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਵਕ ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਲਗ੍ 
ਕਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 
ਸੀ; ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿੱਨਣਾ ਸੀ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਇਸ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗ੍ੀ. ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਸਈਦ ਸਫ਼ਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ ਫ਼ਜ਼ਲ ਹਿੱਕ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ ਅਵਹਮਦ ਹਸਨ 
ਥਾਨੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉ.ਸੀ. ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਉਹ ਵਸਰਸਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਸੀ ਜੋ ਉਥੇ ਮਾਰਚ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਹੋਇਆ 
ਸੀ. ਉਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਉਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ 
ਪੁਵਲਸਵਾਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਬਹਤ੍ਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ 
ਤ੍ੜਕੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਏ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਗ੍ਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 

'ਉਹ ਰਾਤ੍ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ. ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ 
ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬੰਦੇਆਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਵੀ, ਦਰਦ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਵਣਆ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਹਾਕੀ ਵਖਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਛੜੀ 
ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਆਸਾਨ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱ ਥੇ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਕਾਡਰ 
ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਰਹੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਐਸ.ਐਚ.ਉ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਤ੍ਰਲੋਕ ਨਾਥ 
ਸੀ, ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. 

'ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਕਰੀਬ ਵਤੰ੍ਨ ਵਜੇ ਲਾਲਾ ਦਨੁੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਮਰਨਾਥ, ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ 
ਆਇਆ ਵਕ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮਸੀਤ੍ 
ਆਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਗ੍ਰ ਦੀ ਗੰ੍ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸੁਵਲਨ ਦਾ 



ਟੀਕਾ, ਜੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਆਉਣਾ ਭੁਿੱ ਲ ਗ੍ਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਲੀਫ 
ਹੁਣ ਬਹੁਤ੍ ਵਧ ਗ੍ਈ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭੈਨਾਂ ਰੋਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. ਦ ਜੇਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਦਖਾਈ ਪਰ ਇਹ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਨਸੁਵਲਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੁਹਿੱਇਆ ਹੋਵੇ. ਲਾਲਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਦਵਾਇਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਿੱ ਝ ਇਨਸੁਵਲਨ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ 
ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ 
ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਿੱਦ  ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ. ਇਹ 
ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਖ਼ਬਰ ਨ ੰ  ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜੋ ਸਾਨ  ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਕਸ ਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ. 

'ਤ੍ੜਕੇ ਤ੍ਕ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਬਹੁਰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਹ ਮ ਸਕਲ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਅਸ਼ੀਂ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਇਏ, ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਨੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਮਵਲਕ ਸਾਵਹਬ, ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗ੍ੀ 
ਮਗ੍ਰ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਛਿੱ ਡਣਾ ਨਹੀਂ." ਅਸੀਂ ਬਿੱਚੇਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਬੇਹਦ ਮ ਸਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਜ਼ੀਨਤ੍, ਤ੍ੁਹਾਨ  ਆਪਣੀ ਵਤੰ੍ਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਨਾਲ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਮਾਂ ਜਾ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ 
ਸ਼ਕਸ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗ੍ੀ. ਦ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵੀ ਨਜਦੀਕ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 
ਅਖੀਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵੀ 
ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਹ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਸਰਫ਼ 51 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ੍ 
ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਦੋ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ 
ਲਗ੍ਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਾਂ ਸੀ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ-ਗੰ੍ਡਾ ਵਸੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਸ ਰ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ੍ੇ. ਜੈਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਾ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਟੁਿੱ ਟ ਕੇ ਪੈ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭੈਨਾਂ ਦ ਜੀ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਦ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅਿੱਗ੍ੇ-ਵਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇਕਲ ਨਾਲ ਰਿੱਖ ਲੀਤ੍ੇ ਸ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਵੀ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ. ਬਾਕੀ ਸਭ ਨ ੰ  ਤ੍ੁਰਨਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਬਿੱ ਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤ੍ੁਰ 
ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਤ੍ੁਰਦੇ ਰਵਹਣ. ਇਹ ਇਿੱ ਕ 
ਦਰਦਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਵਥਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਿੱਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ੋਂ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਹਮਲੇ ਤ੍ੇਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਕੇਂਦਰਤ੍ ਸਨ. 
ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਮੇਰੇ ਵਸਰ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਮੈਨ ੰ  ਹੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 
ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੇਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚਲੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ 
ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 12 ਘੰਟੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਉਥੇ ਪਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਵਤੰ੍ਨ ਭੈਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ 



ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਪਇਆਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਪਲ ਮੈਂ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਜ਼ੰਦਾ ਹੋਣ. ਮੈਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. ਮੈਂ ਵਸਰਫ਼ 19 
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ ੇਅਚਾਨਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਹੀ ਪਲ, ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ. ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜੀਪ ਆ ਕ ੇ
ਖੜਹੀ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਖੜਹਾ ਵਰਹਾ. ਉ.ਸੀ. 
ਇਿੱ ਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਤ੍ਰਸ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਕਸ ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਨ  ਇਸਾਈ 
ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਹ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਤ੍ੁਸੀਂ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਕੈਦਾਂ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ? ਤ੍ੁਸੀਂ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੋ, 
ਤ੍ੁਹਾਨ  ਕੈਦਾਂ ਮਵਹਸ ਸ ਹੰੁਦਾ ਅਗ੍ਰ ਤ੍ੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਹੰੁਦੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ,ਸ਼ਾਇਦ ਲਿੱ ਖਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੁਿੱ ਗ੍ਤ੍ਣਾ 
ਵਪਆ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਵਕ ਉਹ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਕਰਦੇ. ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਵਸਵਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ੍ ਯਾਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਜਦ 
ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  
ਉਸ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਜਨ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਦੇ ਮਾਤ੍ਾ ਵਪਤ੍ਾ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਤ੍ੇ 
ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ.' 
 

ਨਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਬੇਗਿ ਸ਼ਾਿ ਵਾਜ਼ 
 

ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਘਟਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਬੇਗ੍ਮ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦੀ 
ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਉਹ ਵਲਖਦੀ ਹਨ: 
 

ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਤ੍ੜਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤ੍ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਚੀਕਦੇ ਅਤੇ੍ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਵਣਆ. 
ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਜਣ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫ਼ਕਤ੍ ਰਸੁਲ ਸੀ, ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸ਼ਕਸ, ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ 
ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ, ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ 
ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਆਪਣੇ ਦੁਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਪਾ ਵਰਹਾ ਸੀ…ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਦ ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ 
ਖ਼ਮੋਸ਼ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ੍ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਿੱ ਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ 
ਦਿੱਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਘੁਮਾਉਦਾਰ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ੍, ਅਲਹਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ, 
ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 70,000 ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਿੱ ਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਨਵਹਰਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਟਾਪ  ਤੇ੍ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਹੈ, ਅਤੇ੍ 
ਵਰਆਸਤ੍ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ੍ ਉਣ ਸਭ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਮਵਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਮੰਜ਼ ਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਖ ੰ ਖ਼ਾਰ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਤੇ੍ ਲਗ੍ ਜਾਣ. ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਈ 



ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 
ਸੀ. ਉਹ ਵਸਸਕੀਆਂ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਬਚਾ 
ਦੇਵਾਂ. 

ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਮਵਕਨ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ. ਸ਼ਫ਼ਕਤ੍ ਰਸੁਲ 
ਬਦਹਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਅਮਲੀ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਸ਼ੋਗ੍ ਨਾਲ ਪਾਗ੍ਲ ਹੋ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਤ੍ੀਜੇ ਵਦਨ, ਮੈਂ ਵਬਰਗੇ੍ਵਡਅਰ 
ਅਯ ਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਸਨ…ਮੈਂ 
ਅਯ ਬ ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ, ਅਤੇ੍ ਜਦ ਉਹ ਆਏ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫ਼ਕਤ੍ ਰਸੁਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਅਯ ਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱਕ ਸੋਵਚਆ ਅਤੇ੍ ਵਫਰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸ਼ਫ਼ਕਤ੍ ਰਸੁਲ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਵਪਨ-ਕੈਰੀਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਰਭਾਰੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਬਰਗੇ੍ਵਡਅਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਚਿੱ ਠੀ ਵਲਖਾਂ. 
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱ ਵਸਆ ਤੇ੍ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਜਾਣਦੀ ਸੀ…ਸ਼ਫ਼ਕਤ੍ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ, ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਅਤੇ੍ ਵਬਰਗੇ੍ਵਡਅਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉਸ ਖ਼ਤ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੇਜ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਯ ਬ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਫ਼ਕਤ੍ ਰਸੁਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹ 
ਤੇ੍, ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਭੇਜੀ. ਉਹ ਠੀਕ ਵਕਤ੍ ਤੇ੍ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਜਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ 
ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸ ਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾ ਬਚ ਗ੍ਈਆਂ  (2002: 211–
12). 

ਜਲੰਧਰ 
 

ਜਲੰਧਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਇਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ 
ਗ੍ੜ ਸੀ ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਸੀ. 
 

ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਨਿਰ 
 

ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਛਾਉਣੀ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਇਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 
ਗ੍ੜ ਸਨ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਬਹੁਤ੍ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਤ੍ੈਦ ਸਨ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ 
ਵਸਿੱ ਖ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਮ ਹ ਸਨ. 

 

ਨਿਆਂ ਜਲਾਲ ਦੀ  
 

'ਜਲੰਧਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਧਾਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਦਾਅਵੇ 
ਨ ੰ  ਨਾ ਮਿੱਨਣ. ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਬਾਰੇ ਸਮਰਪਤ੍ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ 
ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਉਮਦਾ ਸਨ; ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰਈਸ 
ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਭਲੇ 



ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਬ ਤ੍ ਸੀ. ਅਕਸਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਅਤ੍ੇ 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਤ੍ਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

'ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਵਵਿੱ ਚ ਬੇਹਦ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ 
ਤ੍ਕ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਹੀ ਵਟਕੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਵਫਰ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ. ਇਸ 
ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਰਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੁਸਵਲਮ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ 
ਉਹ ਹਾਲਾਤ੍ ਨਾਲ ਵਨਪਟ ਲੈਣਗ੍,ੇ ਪਰ ਉਥੇ ਦਾ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਸੀ, ਜੋ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਉਪਰ ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ. ਹਰ ਵਦਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ,  ਜਾਂ 
ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਹਰ ਘੰਟੇ ਤ੍ੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਬਦਮਾਸ਼ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਹਵਥਆਰਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਬ ਤ੍ ਇਹਸਾਸ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਘੋੜੇਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗ੍ੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਦੇਂਦੇ. ਵਕਸੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰਵਹਮ 
ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

'ਅਰਵਵੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਦੋਸਤ੍ ਸੀ. ਉਹ ਬਾਮਣ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਸ ਨੇ 
ਸੁਵਣਆ ਸੀ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾ ਚੁਵਕਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਏ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ 
ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਅਤ੍ੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਵਾਰ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ 
ਵਤੰ੍ਨ ਟਰਿੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਦੀ ਚੀਜਾ 
ਨ ੰ  ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੁਸਵਲਮ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਗ੍ਾ ਤ੍ਕ, ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. 
ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਸੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਵਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ ਨੇ. ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ 
ਵੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 
ਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਹਫ਼ੀਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਖਤ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡਾ 
ਘਰ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਇਣੇ ਵਮਹਰਬਾਨ ਸਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨ ੰ  
ਵੇਖਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਜਥੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਅਤ੍ੇ ਪੜਹਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਚਾਹ ਪੀਣ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ 
ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਹੋਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ 
ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਨੇ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਉਸ ਵਰਗ੍ਾ (1947) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. 
 

ਿੁਿੱਿਦ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾ  
 



ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਵਕਅੇ, ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਯ ਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ਾਰੀਖ-ਇ-ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੋਂ, 
ਵਪਿੱਛਲੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਆਇ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਹਨ. 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਹਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਇਤ੍ਲਾਹ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਹੈ: 
 

ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤੇ੍ (ਸ਼ਾਇਦ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਤੁ੍ਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ) ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਡਾ.ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਤੇ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤ੍ੀ ਬਣੇ) ਨ ੰ  ਹਾਲਾਤ੍ 
ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਭੇਵਜਆ-ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਟਪਣੀ: ਡਾ.ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਪਰੈਸੀਡੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਵਕ ਉਹ ਜਾਵਮਆ ਵਮਵਲਆ, ਇਿੱਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ 
ਸਨ. ਜਦ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ੈਲੀ ਵਕ ਡਾ.ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ੍ 
ਖ਼ੌਫ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍  ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ, ਇਸ 
ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਅਤੇ੍ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ੀਅਤ੍ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਜ਼ਾਏ, ਉਹ ਵਸਿੱ ਖ 
ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਗ੍ਏ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਤ੍ਾਂਡਵ ਮਚਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ…ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ 
ਤ੍ਾਰੀਕ ਇਸਮਾਇਲ ਖ਼ਾਨ ਉਥੇ, ਕਰਨਾਲ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਚੁੰ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਯ ਰੋਵਪਅਨ ਲਗ੍ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਇਿੱ ਕ ਪਛਿੱਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਾ ਨ ੰ  
ਦ ਰ ਰਿੱ ਖਣ ਤੇ੍ ਕਾਮਣਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ੍ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਬਖਰੀ ਪਇਆਂ ਸੀ. ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਉਡੀਕ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ 7,000-8,000 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ…ਡਾ.ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਹਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਕਾਰਜਕਰਤ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ...ਜਦ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਤ੍ਾਰੀਕ ਇਸਮਾਇਲ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਡਾ.ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ 
ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ੍ ਮੌਜੁਦ ਸਨ, ਤੇ੍ ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲੇ ਅਤੇ੍ ਖ਼ਬਰ 
ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਉਡੀਕ ਘਰਾਂ ਤੇ੍ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਲੁਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ 
ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਡਾ.ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ੍ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਜੋ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ੍ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਲਈ ਗ੍ੁਹਾਰ ਲਗ੍ਾਈ. ਇਸ 
ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਵਰਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਟਰਿੱਕਾਂ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਮੰਦ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ, ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਫਰ ਕੈਂਪਾ ਤੇ੍ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਗ੍ਆ (2002: 271-3). 

24 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  (24 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਪਵਹਲਾਂ) ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਨਵਹਰੁ ਨਾਲ ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਮਜਵਲਸ-ਇ-ਅਹਰਾਰ ਨਾਲ ਸੀ 
ਅਤੇ੍ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਨ [ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਮਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਨ ੰ  ਲੁਵਧਆਣਾ ਤੇ੍ 
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤੇ੍ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲਤ੍ਾ, ਜੋ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮੁਿੱ ਖ ਮਸੀਤ੍ ਦਾ ਪਰਧਾਨ 
ਹੈ-ਲੇਖਕ]. ਕੰਪਨੀ ਬਾਘ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਸਭਾ ਹੋਈ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਿੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਲੇ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. 

ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ੍ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਭਲੇ ਅਤੇ੍ ਸਵਭਅ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ 
ਮੁਜਰਮਾਂ ਅਤੇ੍ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਦਾ ਵਵਵਹਾਰ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਕਮਊਵਨਸਟ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ 
ਮੁਜਵਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ੁੰ ਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੁ੍ਹਾਡੇ ਇਰਦ-ਵਗ੍ਰਦ ਨੇ." ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਮੈਂ ਇਥੇ 



ਅਮਨ ਅਤੇ੍ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗ੍ਾ". ਵਫਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ੍ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਖ਼ਤ੍ ਹਦਾਇਤ੍ 
ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ੍ ਵਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ. ਇਸ ਦਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ 
ਹਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱਕ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗ੍ਏ (Ibid: 273). 

ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ੍ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਵਹ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਲਿੱ ਭਬਾਈ ਪਟੇਲ 
ਜਲੰਧਰ ਆਏ. ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਸਟਾਫ ਅਤੇ੍ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ 
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਨ ੰ  ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤ੍ੀਬਰਤ੍ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗ੍ਈ. ਇਸ 
ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨ ੰ  ਬੇਅਸਰ 
ਕਰਨਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਕਰਵਫਊ ਲਾਗ੍  ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਹਕੀਕਤ੍ ਤੇ੍ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਵਸਰਫ਼ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਘੁਮਦੇ ਰਹੇ. ਉਹ ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਆਪਣੀ 
ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਕਰਪਾਨਾ ਲਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੁਮਦੇ ਰਹੇ. ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍ ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ੋਰਖਾ 
ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਟਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ੍, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ 
ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡੋਗ੍ਰਾ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਲਈ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਗ੍ੋਰਖਾ 
ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਦਿੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱ ਵਤ੍ਆ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ (2002: 273-4). 

 

ਵਜਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਸ ਅਫ਼ਸਾਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਵਕ ਤ੍ਾਰੀਖਾਂ ਗ੍ਲਤ੍ ਨੇ ਪਰ ਘਟਣਾਵਾਂ ਦੇ 
ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ, ਦ ਜੀ ਸਰੋਤ੍ਾ ਨਾਲ ਪੜਤ੍ਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਇਹ ਵਕਤ੍ਾਬ, ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ 
ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਣ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡੋਗ੍ਰਾ 
ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਮਲੀ-ਭਗ੍ਤ੍ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਮਸਾਲਾਂ ਸਿੱ ਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਵਦਲ-ਦਵਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ, "ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਵਲ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ 
ਕੇ ਆਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਤ੍ੇ ਸ ਲੀ ਤ੍ੇ ਲਟਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ' (Ibid: 275). 

ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤ੍ੇ ਆਗ੍  ਬੇਹਦ ਮ ਸਕਲ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਵਤੰ੍ਨ ਮੁਸਵਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮੰਸ ਬੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. 
ਇਿੱ ਕ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਘਨੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਦੀ ਵਪਰਵਟੰਗ੍ ਪਰੈਸ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਵਹੰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਪੜਹ 
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨੇਹੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਦ ਜਾ ਸੀ ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ 
ਹਮੀਦ ਜੋ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਵਭਾਗ੍ ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ. ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਸੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ 
ਰਹੀਮ. ਪਰ ਇਿੱਕ ਬਦਨਾਮ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੱਮਦ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ. 
ਉਸ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ 'ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ' ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਘਟਨਾਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲਹ ਤ੍ੋੜ ਕੇ 



ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲਹ ਦੇ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ 
ਪਰ ਦ ਜੇ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ (Ibid: 317-20). 

ਜਦ ਨੁਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਦ 150 ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖ ਹਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਨਾ ਆਉਣ. 
ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -
ਵਸਿੱ ਖ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਕਰੀਬ 60,000-70,000 
ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਜਦ ਵਕ ਵਸਰਫ਼ 10,000-12,000 ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ 700 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਦਵਰਆ ਸਤ੍ਲੁਜ ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੁਿੱ ਬ 
ਗ੍ਈਆਂ ਵਕਉਂਵਕ ਕੈਂਪ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ (Ibid: 
320-25). 
 

ਕਿਊਨ ਸਟ ਪਾਰਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ 
 

ਕਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 21 ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਦੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਇਿੱਕ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ 
ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. 24 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
1947 ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਵਹਰੁ ਦੇ, ਦੋ ਦੌਰੇਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. 
ਇਹ ਮਿੱਨਣਾ ਪਏਗ੍ਾ ਵਕ ਦੋਨੋ ਦੌਰੇ 25 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਵਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ. ਮੁਹਿੱ ਮਦ 
ਅਯ ਬ ਖ਼ਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਕਰਨਲ ਅਯ ਬ ਖ਼ਾਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ. ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ, ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੀਸ ਦੇ 
ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥਲੇ ਸੀ, 1 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਬਰਖ਼ਾਸਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਦੋਨੋ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ 
ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਤ੍ਕ, ਸਵਹਯੋਗ੍ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ.  

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵਕ 
ਜਲੰਧਰ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਤ੍ਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ 
ਬਲਵਕ ਉਹ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ 
ਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ 
ਮਨਸ ਬਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਉਹ ਮਨਸ ਬਾ ਕਾਰਗ੍ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਸਿੱਚ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ 
ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਕੇ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਵਤ੍ਆਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਅਵਤ੍ਵਰਕਤ੍ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਵਵਸ਼ਸ਼ਠ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਭਆਨਕ ਵੇਰਵੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. 
ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਸਆਲਕੋਟ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਫੈਲਾਈ ਗ੍ਈਆਂ. ਜਬਰ 
ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਹੰਦ  ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਖੜਹੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 



ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਜੁਰਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਵਦਖਾਈ ਗ੍ਈਆਂ. ਬੰਬ ਦ ੇਧਮਾਕੇਆਂ ਲਈ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਤ੍ਸਵੀਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਤ੍ਰਹੀਣ ਵਹੰਦ  ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖ਼ਾਨ 
ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤ੍ੇ, ਜਲ ਸ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲਵਦਆਂ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ (1993:170-71). 

ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, ਅਵਹਮ ਹੋਰ ਨੇਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦਾ 
ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਆਸਮਾਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਚੜਹ ਵਗ੍ਆ. ਅਤ੍ੇ 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  
ਬਾਕਾਇਦਾ, ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਮੀਮ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਲੁਿੱ ਟਪਾਟ, ਕਤ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਜੁਰਮ ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਅਕਸਰ ਰਾਇਫਲਾਂ, ਵਰਵਾਲਵਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਟੇਨ-ਗ੍ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ 
ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਹੁਣ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਤ੍ੇ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ੍ 
ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਦਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ਦਾਰ ਡਾ.ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਮ ਸਕਲ ਨਾਲ 
ਬਚਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਨਵਹਰੁ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ 
ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਸਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂ ਉਨ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਜਥੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, ਜੋ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਬਜਲੀ 
ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਉਸ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਨਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ. 24 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ਕ, ਇਿੱਕ-ਵਤ੍ਹਾਈ 
ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ. 

ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਨਵਹਰੁ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ. 
ਮਗ੍ਰ, ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਣਾਅ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਵਭਆਨਕ ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ, 'ਅਵਤ੍ਵਰਕਤ੍ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰੇਟ (ਭਿੱਲਾ) ਨੇ ਸਾਨ  ਖੁਲਹੇ  ਆਮ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਣ ਮਨਸ ਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ 
ਤ੍ਵਹਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਸਾੜਣਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਨਵਹਰੁ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੰੁਦੇ, ਕਰਾਰ ਖੁਮ (ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਿੱ ਡਾ ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱਲਾ) ਨ ੰ  22 ਤ੍ਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੰੁਦੀ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ਜੇਆਂ ਨ ੰ ' 
(Ibid: 172). 

30 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ 
ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਪਰਚਾਰ ਨੇ ਪ ਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤ੍ੇ ਜਵਹਰ ਘੋਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਹੋਰ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ, '15 ਤ੍ਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰੇਟ, 
ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਵਮਧਾ (ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਫ਼ਸਾਦ 
ਕਰਣ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ "ਉਹ ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੈਣ". ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ 
ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ 
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਸਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਹੋਰ ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਕੁਿੱ ਝ 



ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍  ਵੀ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ, ਦਰਬਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤ੍ਾ (Ibid: 174-5). 

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਤ੍ਾਲ-ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਫ਼ੌਜ਼ੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਅਕਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਕਰਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍  ਜੋ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਸੰਤ੍ ਹਵਰ ਵਸੰਘ ਕਹਾਨਪੁਰੀ, ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 
ਧਾਰਵਮਕ ਆਗ੍ . ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਨ ੰ  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 2,500 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਬੰਦ ਕਾਂ, ਰਾਇਫਲਾਂ, ਟੌਮੀ-ਗ੍ਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਰੇਨ-ਗ੍ਨਾਂ 
ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਸਖਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਹ ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ: 

 

ਸੰਤ੍ ਹਵਰ ਵਸੰਘ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਘੁੜਸਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ 
ਦ ਜੇ ਵਪੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 3000-4000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਿੱ ਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਿੱਕ 
ਆਮ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਥੇ ਸੰਤ੍, ਵਸਿੱ ਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੇ੍ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਰਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦੇ ਨੇ. 
ਆਖ਼ਰ ਤੇ੍, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਲੁਿੱ ਟਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇਆਂ ਨ ੰ  ਕਤ੍ਲ 
ਕਰਣ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Ibid: 175). 
 

ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਵਰਟ.) ਸਈਦ ਵਜਾਹਤ੍ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਤ੍ੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਹ 
ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ 23 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਟੁਕੜੀ ਸੀ, 
30 ਟੈਂਕ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਸੀ. ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਬਸਤ੍ੀਆਂ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਕਈ ਚੰਗ੍ੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਉਣ ਇਲਾਕੇਆਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਖ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ (Husain, 
2010: 58). 
 

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਿੁਿੱਿਦ ਆਨਸ਼ਕ ਰਾਿੀਲ 
 

29 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੁਹਿੱਮਦ ਆਵਸ਼ਕ ਰਾਹੀਲ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਆਉਟਫਾਲ ਰੋਡ, ਸੰਤ੍ਨਗ੍ਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਮੈਂ ਕਸਬਾ ਨ ਰਮਵਹਲ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ, ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ ਪਵਟਆਲਾ 
ਵਰਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪੰਢੋਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਭਿੱ ਟੀ ਰਾਜਪੁਤ੍ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਵਕਊਂਵਕ 
ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਸਕ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇਆਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਜਦ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਨ ਰਮਵਹਲ ਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. ਸਾਡੇ 



ਸ਼ਵਹਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ (ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ) ਇਥੇ ਨ ਰਮਵਹਲ ਤ੍ੇ ਹੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਥੇ ਰਹੇ. ਵਫਰ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਆ ਕੇ 
ਸਾਨੁ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਗ੍ਈ. ਸਾਨ  ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੇ ਬੈਠਨਾ ਪਇਆ. ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰੀ 
ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਤ੍ਦ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ. ਸਾਡੀ 
ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਨ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਿੱ ਡੇਆਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨਾਭਾ ਅਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਜਮਾਤ੍ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਚਲੇ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਂ ਨ ਰਮਵਹਲ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਅਤ੍ੇ 
ਮਾਮੇਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਗ੍ੁਵਾਚੇ ਹੋਏ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗ੍ਾ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਉਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਨਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ਜਰਬਾ ਸੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਨਆਂ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ ਹੈ.' 
 

ਡਾ.ਿੁਿੱਿਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ 
 

ਡਾ.ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਆਸਫ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਫ਼ਤ੍ ਹੋਇਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਪਵਹਲਾਂ 
ਲੇ.ਜ. ਆਫਤ੍ਾਬ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਚਲਦੇ, ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਲੇ.ਜ. ਖ਼ਾਨ ਨੇ 
ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਤ੍ੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ-
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਵਹਮ ਤ੍ੇ ਵੀ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਡਾ.ਅਫ਼ਜ਼ਲ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ੍ੇ 
ਕਈ ਅਵਹਮ ਅਹੁਦੇਆਂ ਤ੍ੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ 
ਵਡਪਟੀ ਸੇਕਰਟਰੀ, ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ. ਡਾ.ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੇ ਮੇਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਕਤ੍ਾਬ, ਦਾਸਤ੍ਾਨ-ਏ-ਸੰਢਮ, 31 
ਅਕਤ੍ੁਬਰ 2007 ਤ੍ਾਰੀਖ ਦੇ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਸੀ. ਇਹ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਦਲ-
ਦਹਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਹੈ: 
 

ਮੈਂ ਵਪੰਡ ਸੰਢਮ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਅਤੇ੍ ਵਜ਼ਲਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ੍ ਜੁਲਾਈ 1938 ਨ ੰ  ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. 1947 ਤੇ੍, ਇਹ 
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ੍ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇਆਂ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤੇ੍ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਪ ਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਰਾਇਨ ਜਾਤ੍ 
ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਸੰਢਮ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤ੍ਬਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ 
ਵਫਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਸਿੱ ਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇਸ ਵਪੰਡ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਰਹੀ ਸੀ. 

23 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨ ੰ  ਸੰਢਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ੍ ਮਸ਼ਗ੍ ਲ ਸਨ, ਜਦ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ 
ਉਪਰ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਸੋਸ ਦੇ ਵਸਖਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਂ ਅਤੇ੍ 
ਵਨਆਣੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਵਨਆਣੇ ਨ ੰ  ਹਵਾ ਤੇ੍ ਉਪਰ ਨ ੰ  ਸੁਿੱ ਟ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਜਸਮ ਨ ੰ  ਬਰਛੇ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ 
ਨਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਬਾਅਦ ਤੇ੍ ਉਸ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਰਾਨਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ 
ਹਨੀਫ਼, ਏ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਤ੍ੀਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਦ ਸਾਨ , ਇਸ ਵਭਆਨਕ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ.  

25 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਕਸਾਨ ਮੌਲਵੀ ਅਲਿੱ ਂ ਹਾ ਬਕਸ਼ ਨ ੰ  ਮਾਰ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ, ਜਦ ਉਹ ਵਪੰਡ ਢੋਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ੍ ਤੇ੍ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਢੋਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 



ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਚਲੇ ਗ੍ਏ; ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਢਮ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਤੇ੍ 
ਚੌਧਰੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤੇ੍, ਆ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੀਬਰ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਆਗ੍  
ਮਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਵੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 
ਚੁਰਾਸੀ ਵਪੰਡ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  
ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਵਕਆ…ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤੇ੍, 15,000 ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਤੇ੍ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. 

 

(ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ)  
 

26 ਜੁਲਾਈ 1947 ਤ੍ੜਕੇ ਤ੍ੋਂ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਸੰਢਮ ਦੇ ਦਖਿੱ ਣ-ਪਛੰਮ ਦੇ ਖੇਰਾ ਵਪੰਡ ਤੇ੍, ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ…ਪਰ ਵਸਿੱ ਖ ਉੁਿੱਚੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  
ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਸੇ, ਉਹ ਵਪੰਡ ਤੇ੍ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਸੰਢਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. ਹਮਲਵਰਾਂ ਨੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤੇ੍…ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤੇ੍, 15000 ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਤੇ੍ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ 
ਅਤੇ੍ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਫਰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੇ੍, ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 
ਤੇ੍ ਜਾਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਸ਼ਮਿੱ ਵਸਆ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਤੇ੍ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ 
ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਆਪਣਾ ਮਨਸ ਬਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਜਣ ਡੋਗ੍ਰਾ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 
ਸੀ. ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. 

13 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤੇ੍ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਕਉਂਵਕ ਹਮਲਾ ਤ੍ੜਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਵਲਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਣ 
ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਵਪਿੱਛਲੇ ਹਮਲੇਆਂ ਤੇ੍ ਬਰਛੇ, ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਤੇ੍ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ 
ਸੀ. ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਉਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ੍, ਬੰਦ ਕਾਂ ਅਤੇ੍ ਰਾਇਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਗ੍ ੰ ਜ ਸੁਣਾਈ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਕੋਈ 300 ਮੁਸਵਲਮ 
ਬੰਦੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. 

ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਵਮਡਲ ਸਕ ਲ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਗ੍ੇਟ ਸੀ. ਸਕ ਲ ਦਾ ਇਹਾਤ੍ਾ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰ ਵਗ੍ਆ. ਸ ਰਜ ਚੜਹਨ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਣ ਸਭ ਦੀ ਵਿੱ ਢ-ਟੁਿੱ ਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਵਪੰਡ ਦੀ 
ਗ੍ਲੀਆਂ ਅਤੇ੍ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਤ੍ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਕ ਲ ਤ੍ੋਂ 
200 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਸਵਜਦ ਸ਼ੋਰਗ੍ਰਨ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 
ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਸ ਮਸੀਤ੍ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮਸੀਤ੍ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ੍ ਇਹਾਤ੍ਾ ਲਹ  ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਚੌਧਰੀ ਅਲ਼ੀ 
ਬਕਸ਼ (ਡਾ.ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਲੇਖਕ) ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਤ੍ੀਜੇ ਚੌਧਰੀ ਫ਼ਜ਼ਲ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੇ੍ ਸ਼ਹੀਦ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ. ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਤੇ੍, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਹੋ ਗ੍ਈ… 



ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਉਹ ਹਮੀਰਾ, ਧਲਵਾਨ 
ਅਤੇ੍ ਵਬਆਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ…ਭੁਿੱ ਖੇ, ਵਪਆਸੇ ਅਤੇ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਟੁਿੱ ਟ ਚੁਕੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣ ਪਇਆ, ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਵਬਆਸ ਦੇ ਚੜਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਸਤ੍ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਪੇਟ ਲੀਤ੍ਾ. ਦੇਰ ਰਾਤ੍ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ. ਜਦ ਵਕ ਹੜਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਹ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਨਜਦੀਕ 
ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ੍ਾਂ ਤੇ੍ ਸਿੱ ਪ ਆ ਚੁਕੇ ਸੀ…ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਕਸ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਹ 
ਮਜ਼ਲ ਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ?...ਵਬਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ੍ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤੇ੍ ਲੋਕ ਡ ਬ ਗ੍ਏ…ਜੋ ਬਿੱ ਚ ਗ੍ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਹੈਜੇ ਨੇ ਤ੍ਬਾਹ ਕੀਤ੍ਾ…ਕਈ ਮਰ ਗ੍ਏ (Afzal, n.d.: 48–57). 

 

ਲੁਨਧਆਣਾ ਨਜ਼ਲਹਾ 
 

ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਫ਼ੀਸਦੀ 37 ਸੀ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਕੌਮ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਵਵਹਸ਼ੀ ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. 
 

ਲੁਨਧਆਣਾ ਸ਼ਨਿਰ 
 

ਲੁਵਧਆਣਾ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਛਾਉਣੀ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਨਾਲ, ਮੁਸਵਲਮ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਲੁਵਧਆਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ ਰਬ 
ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦੇ ਦਖਿੱਣ ਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ 
ਵਕ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆਂ, ਪਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ਕ, ਹਾਲਾਤ੍ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਰਹੇ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝੰਜੀ, ਵਕੀਲ ਅਤ੍ੇ ਵਵਰਕ ਵਪੰਡ, 
ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਫ਼ਸਾਦ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲੁਵਧਆਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਸੀ. ਦੋ 
ਮਸਹ ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਵਹਰ ਲੁਵਧਆਣਵੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੁਫੈਲ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਮਿੱ ਤ੍ਰ ਸਨ. 
ਬਲਦੇਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਘਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਖ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ, ਵਜਸ ਨੇ 
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਬਘਾਵਤ੍ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ 14 
ਸਾਲ ਜੇਲਹ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਲੁਵਧਆਣਾ ਇਿੱਕ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਸੀ, ਪਰ 
1946 ਦੇ ਇਿੱ ਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਬਾਆਦ, ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਖਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਵਦਨੋ-ਵਦਨ ਬਦਤ੍ਰ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ.  
 

ਸਈਦ ਿੁਿੱਿਦ ਇਸਲਾਿ ਸ਼ਾਿ 
 

'ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਵਸਮਲਾ ਤ੍ੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਲੁਵਧਆਣਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਹਕੀਮ ਸਨ. ਉਹ ਅਲਹਾ ਤ੍ੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਆਰ ਅਤ੍ੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ 
ਇਲਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਸੁਫ਼ੀ ਵੀ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਵਚਸ਼ਤ੍ੀਆ ਧਰਮ-ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੀ. ਵਹੰਦ , 



ਮੁਸਵਲਮ, ਵਸਿੱ ਖ, ਇਸਾਈ-ਹਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤ੍ਾ ਵੀ ਸੀ. 
ਉਹ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. 

'ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੜਬੜੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ ਵਕ 
ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣ. ਮਗ੍ਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਵਗ੍ੜਣ ਲਗ੍ੇ. ਪ ਰੇ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਲੋਕਾਂ ਨੰੁ ਕੁਿੱ ਝ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਵਕਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇਗ੍ੀ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ 
ਵਤ੍ਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਈਦ ਦਾ ਵਦਨ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ, 
ਮਸੀਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਬਾਦਤ੍ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰ 
ਕੇ ਇਹ ਇਤ੍ਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਤ੍ੀਬਰਤ੍ਾ ਵਧਦੀ 
ਰਹੀ. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਅਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਹੁਣ ਸਾਰੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਬਰਾਬਰ ਸਨ. ਸਭ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ 
ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਫ਼ਸਰ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਕੋਈ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਨਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਵਸਿੱਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਅੇਸ. ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਸਰਗ੍ਰਵਮਆਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਜਲਦ ਹੀ, ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਗ੍ਾ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ, ਸਾਨ  ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਨੇ, ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਇਦ ਵਮਲਖਾ ਵਸੰਘ ਸੀ, ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਰਗ੍ੇ ਸੰਤ੍ ਇਨਸਾਨ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਕਿੱ ਮ ਨਾ ਕਰਣ, ਵਜਸ ਨੇ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਵਰਜਨ ਦੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਲਖ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਜਾਦ  ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਲਹਾ ਨੇ ਸਾਨ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਵਮਲਖਾ ਵਸੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਫ਼ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਪਿੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸੀ.' 
 

ਿੌਲਾ ਾ ਿਨਬਬੁਰ ਰਨਿਿਾ  ਸ ਵੀ ਲੁਨਧਆਣਵੀ 
 

ਜਦ ਮੈਂ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਬਲਦੇਵ ਵਰਮਾ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵਕ ਅਹਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਮਰਾਜ਼ਵਾਦ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਪੋਤ੍ਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਮਸੀਤ੍ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ 
ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕਾਂ ਤ੍ੇ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ 



ਹਵਬਬੁਰ ਰਹਮਾਨ ਸਨਵੀ ਲੁਵਧਆਣਵੀ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਵਦਨ 4 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਇਹ 
ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 

'ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਦੇ ਵਾਵਲਦ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਵਦਰ ਲੁਵਧਆਣਵੀ, 1857 ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਇਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕਮਪਨੀ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਵਥਆਰ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ 
ਵਸਰਫ਼ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੋਂ ਬਲਵਕ ਪਾਨੀਪਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਭਿੱਜਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਵਫਰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਦ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ੍, 1857 ਨ ੰ  ਚਾਂਦਨੀ 
ਚੌਕ ਤ੍ੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. 

'ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਦੋਜਵਹਦ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਦੋਵੇਂ ਘਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸਵ.ਭਗ੍ਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਐਨ.ਡਬਲੁ.ਐਫ.ਪੀ. ਲੰਘਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. 7 ਜਨਵਰੀ 2001 ਦੇ ਦੀ ਵਟਰਬਊਨ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ ਨੇ 
ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪੀ ਸੀ. 

'ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਹਵਬਬੁਰ ਰਹਮਾਨ ਲੁਵਧਆਣਵੀ ਮਜਵਲਸ-ਇ-ਅਹਰਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ੍ੀ ਸਦਿੱ ਸ 
ਸਨ. ਸਾਨ ੰ  ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਤ੍ੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਮਜਬ ਰੀ ਨਾਲ ਛਿੱ ਡਨਾ ਵਪਆ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ੍ 
ਤ੍ੀਬਰ ਅਤ੍ੇ ਹਾਵੀ ਸਨ. ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਲੁਵਧਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚ ਸਵਕਆ. ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫੜਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ . ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹਾਲਾਂਵਕ 
ਇਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਵਿੱ ਡੇ ਹਮਲੇ ਦੇ, ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ. 

'ਦਾਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਸਾਡੇ ਉਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਈ. ਉਹ ਵਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਕਊਂਵਕ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਰਨਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਵਹਰੁ ਬਹੁਤ੍ 
ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਵਮਲੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਵਬੰਦੀ ਉਲੇਮਾ 
ਨ ੰ  ਜਲਨ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ 
ਰਹੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨ ੰ  ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੀ ਮੁਿੱ ਂਿੱਖ ਮਸੀਤ੍ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਦਾਦਾ ਨੇ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਵਝਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਇਥੇ ਰਹ ਵਗ੍ਅੇ ਸੀ. ਇਧਰ-ਉਧਰ, 
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਬਚ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਗ੍ਰੀਬ ਤ੍ਬਕੇ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਹੁਣ ਤ੍ੇ ਲੁਵਧਆਣਾ 
ਵਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ. ਮੌਜ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ, ਯ .ਪੀ ਅਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ, 
ਕਪੜਾ ਵਮਲਾਂ ਦੇ ਮਜਦ ਰ ਨੇ.' 

ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਵਰ.) ਸਈਦ ਵਜਾਹਤ੍ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰੇਆਂ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ-ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਦੇਆਂ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਜਾਟ ਜੇ.ਸੀ.ਉ ਦੀ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਕਰ 



ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ 
ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਜਾਟ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਦ ਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਮਸ਼ਰਤ੍ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ ਵੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਜਵਹਰ ਨਾਲ 
ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਚੁਕੀਆ ਸੀ (2010:58-9). ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਵਵਰਤ੍ਾਂਤ੍ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੋਲ-ਮਾਲ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ, 
ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ ਉਪਰ ਸੁਵਣਆ ਸੀ (ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ) ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਲ ਜੇਮਸ ਬੇਲ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ, 
'ਤ੍ੁਸੀਂ ਸਭ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ੍ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ' (Ibid:59).' 
 

ਅ ਵਰ ਅਲੀ 
 

ਮਸ਼ਹ ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਕਾਰਟ ਨੀਸਟ ਅਨਵਰ ਅਲੀ (ਵਜਸ ਨੇ ਨਿੱ ਨਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਚਵਰਤ੍ਰ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਟਾਇਮਸ ਤ੍ੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ) ਅਤ੍ੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੇਯੋ 
ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ 1947 ਦੇ ਪੜਹਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮੀ ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕ ਉਠੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਵਕਹਾ: 
'ਲਾਹੌਰ ਜਲ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਲੁਵਧਆਣਾ ਲਈ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ. ਵਕਸੇ ਵਜਹਾ 
ਨਾਲ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਹਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 
ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ 
ਆਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਨਰਕ ਵਰਗ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵੇਖੇ. 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਪੁਿੱ ਵਛਆ 
ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਮਲਾਂ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਦੀ ਅਸੰਤ੍ੁਲਤ੍ ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੈਰ-ਅਮਲੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨੋ 
ਤ੍ਰਫ਼, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਮਲੇਆਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਵਸਫੋਟਤ੍ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 
 

ਸੇਲਜਾ ਸੈ ੀ 
 

ਜਦ ਵਕ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੋਂ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨੇ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਅੰਜ਼ਾਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਭੁਪੀਂਦਰ ਬਰਾਰ ਦੇ ਘਰ, 20 ਮਾਰਚ 
2004 ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਲਜਾ ਸਾਹਨੀ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 

'ਮੈਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਅਪਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ 1947 ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ 
ਮਾਮਾ, ਭਗ੍ਤ੍ ਵਸੰਘ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਵਰਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਏ. ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
35 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ 



ਕੈਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਉਹ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਤ੍ੇ ਸਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ 
ਚਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਸਭ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. 

'ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਸੀ. 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੇ, ਚਾਰ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਉਸ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਅਤ੍ ੇ
ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਗ੍ਏ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਦੀ ਘੜੀ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਵਕਸੇ ਨੇ 
ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ, "ਮਾਰੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ !". ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜਨਾ ਪਇਆ. ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕੁਹਾੜੀ 
ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ. ਇਿੱਕ 
ਲੰਬਾ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜ਼ਰ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਵਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤ੍ੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਤ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ, ਉਹ 
ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਛਿੱ ਡ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਸੁਵਣਆ ਹੈ, ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਪਿੱਕਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 
ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟੀ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਬ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਸੀ ਵਜਥੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. 
 

ਲੁਨਧਆਣਾ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਹਾਵੀ ਸਨ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਜਾਨੀ ਸਨ. ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਕਿੱ ਸੇ 
ਇਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿੱ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਵਹਸ਼ੀਪਨ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ 
ਹਜ਼ਾਰਾ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆਂ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਦੁਹਰਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. 
 

ਅਿਰ ਨਸੰਘ 
 

ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਉਣ ਲੋਕਾ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਜੋ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱਤ੍ਵਾਦੀ ਵਸਿੱਖ ਬਣ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਬਦਲਾ 
ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਕਹਾ: 

'ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੋਗ੍ਾ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਜਸ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਫੜ ਸਕੇ, ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਖਿੱਨਾ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਵਕਆ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਕਪ ਰਥਲਾ ਅਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਵੀ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਵਕਆ. ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. ਹਾਲਾਂਵਕ 



ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਮਾਗ੍ਮਾਂ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਸੁਣਾਦੇ ਸਨ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹਮਲੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਜਿੱ ਟ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਅਸਲ ਹਮਲੇ ਤ੍ਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ, ਜਦ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 
ਗ੍ਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁਵਹਿੱਮ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ 
ਕਈ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਰਵਹਮ ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ 
ਤ੍ੁਹਾਨ  ਯਾਦ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ? ਅਤ੍ੇ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਬੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਤ੍ੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ.' 
 

ਨਵੱਕੀ ਦੇ ਜਿਾਤੀ ਦੇ ਨਪਤਾ 
 

ਨਥੁ ਮਾਜਰਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਗ੍ਰੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਹੈ ਪਰ ਜੋ 1947 ਤ੍ੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਵਵਿੱ ਕੀ ਦੇ ਜਮਾਤ੍ੀ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨਾਲ ਵਮਵਲਆ. ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਭੁਿੱ ਲ 
ਵਗ੍ਆ, ਚੁੰ ਵਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਮਹਮਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ 
ਗ੍ਈ. ਮੈਂ ਇਹ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ 
ਵਕਹਾ: 
 
'ਮੈਂ ਅਪਰੈਲ 1947 ਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਜਥੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਤ੍ੇ, ਸਾਨ ੰ  
ਇਿੱ ਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਨਾ ਰਹੇ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁਵਕਆ ਸੀ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤ੍ਖਤ੍ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ ਆਇਆ. ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਰਜਨ 
ਵਸੰਘ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਉਪਰ ਸਵਹਮਤ੍ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਕਿੱ ਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. 

'ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਬਹਾਦਰਗ੍ੜ ਤ੍ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ 
ਤ੍ੇ ਫੈਲ ਵਗ੍ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਅਰਜਨ ਵਸੰਘ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਣੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਗ੍ੁਰ  
ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾਵੇ. ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਜੋ 
ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗ੍ਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ, 
ਸਰਦਾਰ ਕੁੰ ਦਨ ਵਸੰਘ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਜ਼ੰਦਾ ਵਮਲੀ. ਬਗ੍ੈਰ ਖਾਨੇ ਦੇ 
ਉਹ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੰਦਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਜ਼ੰਦਾ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਜੋ ਬਚ ਗ੍ਏ 



ਸੀ, ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 
ਤ੍ੇ ਵਸ ਗ੍ਏ.' 

 

ਰਣਜੀਤ ਨਸੰਘ (ਅਜੀਤ ਨਸੰਘ) 
 

ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ 2004 ਦੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਬਰਾਰ 
ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਕੀ ਨੇ ਕਈ ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਉਹ ਨਥੁ ਮਾਜਰਾ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗ੍ਈ (ਉਸ ਨ ੰ  ਅਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ 
ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਇਿੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ), ਵਜਸ ਨੇ ਵਵਿੱ ਕੀ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ 
ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. 
ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਨਥੁ ਮਾਜਰਾ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ 
ਨਹੀਂ ਸਨ. ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਦ ਜੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ਼ੀਂ ਵਫਰ ਨਥੁ ਮਾਜਰਾ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰ ਵੀ ਲੈਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਇਹ 
ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 

'ਸਾਨ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 1946 ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਜਦ 
ਹਜ਼ਾਰਾ ਤ੍ੋਂ ਸੈਕੜੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਵਟਆਲਾ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ 
ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ; ਕੁਿੱ ਝ ਦੇ ਤ੍ੇ ਸੀਨੇ ਪੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ 
ਸੀ. ਵਫ਼ਰ ਮਾਰਚ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਟੋਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਵਵਚੋਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸਹ ੰ  ਖਾਦੀ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਮੌਕਾ 
ਆਇਆ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ  ਵਜ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਾਂਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਹੁਣ ਹਰਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ. 
ਕਤ੍ਲ ਅਤ੍ੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਬਿੱ ਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਜਦ ਲਾਇਲਪੁਰ 
ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਆਈ ਤ੍ਦ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 

'ਪਾਵਅਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਵਿੱ ਢ-ਟੁਿੱ ਕ ਕੀਤ੍ੀ. ਸਾਰੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ 
ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ 35 ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 20,000 ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਰਵਾਲਵਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਇਫਲ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ 
ਸੀ. ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਜਾਂ ਬਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ. ਕੁਿੱ ਝ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਵੀ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. 

'ਇਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ 2 ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੀਬਰਤ੍ਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ 
ਚਲਦੇ ਰਹੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਚਲਨਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ 
ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਡੇ 25,000-35,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਉਪਰ ਅਸੀਂ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ; ਕੁਿੱ ਝ ਬਚ ਕੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 



ਹੈ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 500,000 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਣ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਜੋ ਇਣ ਹਮਲੇਆ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਵਕ 500,000-
700,000 ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀ. 

'ਬਾਉਜੀ, ਜੇਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸੀ ਉਨ  ਅਸੀਂ ਛਿੱ ਵਡਆ ਨਹੀਂ ਅਤ੍ੇ ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਉਨ  ਅਸੀਂ ਹਿੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ'. 
'ਅਸੀਂ ਉਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜੋ ਸਰਵਹੰਦ ਅਤ੍ੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕੈਂਪਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਜੋ ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ, ਉਹ ਬਚ ਗ੍ਏ. ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇ; ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 
ਅਗ੍ਸਤ੍-ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਨਰੰਜਨ ਵਸੰਘ ਦੇ ਗ੍ੁਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਸੀ. 
ਜਗ੍ੀਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਕੀਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਵੀ ਉਸ ਜਿੱ ਥੇ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. 
'ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ੍ਲਤ੍ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰਨਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਨਾਹ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਨ ੰ  ਧਰਮ-ਜੁਿੱ ਧ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱਟ 
3,000, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਵਲਮ ਮੰੁਡੇਆਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਗ੍ੁਜਰ, ਅਰਾਇਨ, ਜਿੱਟ, ਫ਼ਕੀਰ, 
ਤ੍ੇਲੀ-ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ-ਜਾਇਜ਼ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਸਨ.' 
 

ਿੰਸ ਰਾਜ ਖਤਰੀ 
 

17 ਮਾਰਚ 2004 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਵਸਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਸਲੀਮਪੁਰਾ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਵਪੰਡ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਜਗ੍ਰਾਉਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੁਵਧਆਣਾ 
ਦੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖਤ੍ਰੀ (ਜਨਮ:1920) ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦੋ ਮੁਸਵਲਮ ਭੈਣਾ ਦੀ ਵਦਲ-
ਦਵਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਣ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਾਇਨ ਵਸਦੇ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਰਾਉਂ ਤ੍ਹਸੀਲ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਦ ਜੀ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮੌਜੁਦਗ੍ੀ ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਸਿੱ ਖ 
ਜਿੱ ਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਰਕਤ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਸਾਡੇ ਇਲਾਕ ੇਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰਣ 
ਲਗ੍ੇ. ਬੈਸਾਖਾ ਵਸੰਘ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਦੋਨੋ ਕੌਮਾਂ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਵਹਆਂ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 

'ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਤ੍ਬਾਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਕਾਵਫ਼ਲਾ, ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਗ੍ਾ. ਅਚਾਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੋ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗ੍ਈਆਂ. ਬੈਸਾਖਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਬਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ 
ਦੇਣ. ਅਤ੍ੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਵਸਹਤ੍ਮੰਦ ਬੰਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ 
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਸਾਖਾ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਔਰਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. 
ਉਣਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਭੈਣਾ ਸਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਬੀਬੀ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੈਨਬ ਬੀਬੀ. ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਦੀ, 
ਉਸ ਵਕਤ੍ 300 ਰੁਪਏ ਤ੍ੇ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ੍ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਉਣ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰਲੇ ਕਿੱ ਢੇ ਵਕ 



ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ. ਉਹ ਮਿੱਨ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ 
ਹੀ ਇੰਦਰ ਵਸੰਘ ਕੋਲ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਇੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਇ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ 
ਜਾ ਕੇ ਪਤ੍ਾ ਕਰੇ ਵਕ ਉਹ ਫਰੌਤ੍ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣਗ੍ੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱ ਮ ਮੈਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਗ੍ੁੰ ਡੇ ਹਰ ਭੈਣ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ੍ ਰਹੇ ਸੀ. ਰਮਜ਼ਾਨ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਇੰਗ੍ਲੈਂਡ ਤ੍ੇ ਸੀ. 
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰੇ ਅਤ੍ਾ ਮੁਹਿੱਮਦ ਮੇਹਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਛੁੜਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ 
ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਕਰਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੌਦਾ 700 ਰੁਪਏ ਤ੍ੇ ਪਿੱਕਾ 
ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗ੍ਈ. ਜ਼ੈਨਬ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ ਵਸਰਫ਼ 300 
ਰੁਪਏ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਵਰੋਧ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪੈਸਾ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਜ਼ੈਨਬ ਬੀਬੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬੀਬੀ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਵੀ. ਪਰ 
ਉਸ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜ਼ੈਨਬ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਮੋਵੜਆ 
ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ.' 

 

ਿਿੀਦ ਅਖ਼ਤਰ 
 

ਸਾਬਕਾ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਹਮੀਦ ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਉਰਦ  ਪਰੈਸ ਦੇ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਅਤ੍ੇ ਮਸ਼ਹ ਰ 
ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ. ਉਹ ਪਰੌਗ੍ਰੇਵਸਵ ਰਾਇਟਰਸ ਮ ਵਮੇਂਟ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਵਸਤ੍ਾਰਾ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੰਡਨ ਤ੍ੇ 
ਵਮਵਲਆ ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਮਈ 2002 ਦੀ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਦਿੱ ਸੀ: 
 

'ਮੈਂ 1924 ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਵਤ੍ਹਾੜਾ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਜਗ੍ਰਾਉਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 
ਵਪੰਡ ਨਾਲ ਲਗ੍ਦੇ ਸੀ. ਦਿੱ ਖਣ ਦਾ ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਨਕੋਦਰ ਸੀ. ਇਸ 
ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਹਾੜਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਜਦ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਦ ਮੈਂ ਵਤੰ੍ਨ ਸਾਲ 
ਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਹਾਵਫ਼ਜ਼-ਇ-ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਬਖਵਤ੍ਆਰ 
ਕਾਕੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਚਸ਼ਤ੍ੀ ਸ ਫ਼ੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਦਫ਼ਨ ਨੇ. ਵਤ੍ਹਾੜਾ ਤ੍ੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਹ 
ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਖ਼ਾਨਕਹਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਜਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਬਾਤ੍ਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ 
ਮੰਗ੍ਦੇ ਨੇ. 1947 ਤ੍ੇ ਇਸ ਵਪੰਡ ਦੇ 1800 ਵਾਸੀ ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਮੈਂ 10 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਭਰਤ੍ੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਆਇਆ. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ 
ਜਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਨਹੀਂ ਸਮਵਝਆ. ਉਹ ਦੋਸਤ੍ੀ ਦੇ ਬੇਹਦ ਉਮਦਾ ਵਦਨ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਝੜਪਾਂ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਇਆਂ ਸੀ 
ਪਰ, 1947 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਵਜੋ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 

'ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍,ੇ ਸਾਵਹਰ ਲੁਵਧਆਣਵੀ (ਮਸ਼ਹ ਰ ਸ਼ਾਇਰ) ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਤ੍ ੇਸੀ. ਅਸੀਂ 9 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਬੰਬਈ ਛਿੱ ਵਡਆ. ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ ੇਉਹ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  



ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਸਈਦ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਉਥੇ 
ਰਵਹ ਕੇ ਲੜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਰ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, ਵਤ੍ਹਾੜਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ 
ਲੋਕ ਵਤ੍ਹਾੜਾ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਗ੍ੇ. ਕੋਈ ਪੁਵਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਥਆਰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ 
ਜ਼ਬਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਪਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਵਸਧਵਾਂ ਬੇਟ ਆਏ ਵਜਥੇ ਸਾਨ ੰ  ਤ੍ਾਂਗ੍ੇ 
ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ 70 ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਨਕੋਦਰ 
ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਚੁਂਵਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਜਲੰਧਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. 

'ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਅੰਕਲ ਜੋ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੋਂ ਵਰਟਾਇਰ ਸਨ, ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਇਿੱਕ ਬੁਸ਼-ਸ਼ਰਟ ਅਤ੍ੇ ਪੈਂਟ ਪਵਹਣ ਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਖ਼ਰੀਦਣ 
ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਨਹੰਗ੍ ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 
ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਇਿੱਕ ਵਸੰਖ ਅਫ਼ਸਰ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਹ ਨਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਸੀ, ਮੇਰੇ 
ਸਕ ਲ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ੍. ਵਨਹੰਗ੍ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਨਵਰੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
ਵਕਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਵਚਵ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫ਼ਾਵਤ੍ਮਾ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਬੀਮਾਰ ਸੀ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੀ ਹੰੁਦੀ 
ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ, "ਮੈਨ ੰ  ਬਗ੍ੈਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਦਫ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ." 
ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋਈ ਤ੍ੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਨਹਲਾਉਣ ਦੀ 
ਰਸਮ ਮੈਨ ੰ  ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ. ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਾਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਬੀ 
ਵਪਿੱਛੇ ਰਹ ਵਗ੍ਆ, ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਹਮਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 
ਬਹੁਤ੍ ਮਜਬ ਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆ 
ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਕਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜਿੱਥੇਆ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸਨ. 

'ਇਸ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤ੍ੇ 
ਸ਼ਾਲਆਲਮੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰ ਸਨ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਨਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. ਇਣ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਮਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਦਾ 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਕ ਲ ਹਰਕਤ੍ ਸੀ. 
ਵਜਨਾਹ ਦੁਆਰਾ ਠੁਕਰਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 
ਦਨੇਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ.' 
 

ਚੌਧਰੀ ਨਰਆਸਤ ਅਲੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹਲਵਾਰਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 29 ਨਵੰਬਰ 1933 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ 
ਵਪੰਡ ਸੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਹਵਾਈ ਅਿੱਡੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ 800 ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਰਹ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮ ਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ, ਮਖਦ ਮ ਜਹਾਂਵਨਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ. ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ, ਖਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਾਇਨ 
ਅਤ੍ੇ ਜਿੱ ਟ, ਵਸਿੱ ਖ ਦਰਜ਼ੀ, ਵਹੰਦ  ਬਰਾਹਮਣ ਅਤ੍ੇ ਖਤ੍ਰੀ. ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਤ੍ਦ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. 



ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, ਵਬਲਕੁਲ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਸਿੱਚ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹੌਸਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ 
ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਚੁੰ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤ੍ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾਈ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ, ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ, ਉਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 
ਕਈ ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਲਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਹਮਲੇ ਨ ੰ  ਨਾਕਾਮ ਕਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਕਮਲ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕੀਤ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਸਾਨ  ਵਬਲਕੁਲ ਕੁਿੱ ਝ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਵਕ ਵਪੰਡ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਵਮਲੇਗ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਵਹਟਲਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ 
ਵਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ, ਹਾਂਗ੍ ਕਾਂਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸੰਗ੍ਾਪ ਰ ਤ੍ੇ ਕੈਦੀ 
ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤ੍ੇ. ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ 
ਵੀ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਕੈਪਟੇਨ ਜ਼ਫ਼ਰੁਲਹਾ ਖ਼ਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 

'ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਮਗ੍ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਪੁਰਾਣੇ 
ਇਨਸਾਨ ਬੁਖ਼ਾਰੀ (ਅਹਰਾਰ ਰਹਨੁਮਾ) ਅਤ੍ੇ ਆਜ਼ਾਦ (ਇਿੱਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਰਹਨੁਮਾ) ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਪਰ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ. ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ, "ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਂਗ੍ੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ, ਬੰਟ ਕੇ ਰਹੇਗ੍ਾ ਵਹੰਦੁਸਤ੍ਾਨ". ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੰੁਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਟੁਡੇਂਟ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 
ਮੁਸਤ੍ੈਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. 

'ਹੁਣ, ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ 
ਸਤ੍ਲੁਜ ਦਵਰਆ ਦੇ ਪ ਰਬੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਵਹਿੱ ਸੇ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵਕ 
ਹਲਵਾਰਾ ਅਤ੍ੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜਲਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਔਖੀ 
ਘੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਹੋਈ 
ਸੀ. ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਿੱਤ੍ਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਤ੍ਦ ਅਸ਼ੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ੁਟ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ ਅਸ਼ੀਂ 
ਆਪਣੇ ਜਿੱ ਥੇ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮਵਹਜ਼ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਲੋਹਾਰ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ 
ਹਵਥਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੁਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 

'ਜਦ ਸਾਨ  ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਪਵਟਆਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, 
ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ੍ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਉਥੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਰਾਇਕੋਟ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 
ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਬਾਰੇ, ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ, ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਲਈ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡਣਾ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਮ ਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਸੀ. 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉਪਰ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਕੈਪਟੇਨ ਜ਼ਫ਼ਰੁਲਹਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਲਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਕ ਸਾਨ  ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤ੍ਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹਫ਼ਤ੍ਾ 
ਰਹੇ. ਵਫਰ ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਭਰਾ, ਕਈ ਟਰਿੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗ੍ਏ. 



'ਸਾਡਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਰਚਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਵਪੰਡ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਵਕਆ. ਵਸਰਫ਼ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਚਕ 40 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਹਲਵਾਰਾ ਹੈ. ਹਲਵਾਰਾ 
ਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ ਪਟੀਆਂ ਸੀ.' 
 
ਗੱੁਜਰਵਾਲ 
 

ਿੁਿੱਿਦ ਅਬਦੁਲਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ਾਦ 
 

ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 21 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਮੈਂ, ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਬਦੁਲਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਤ੍ੌਰ 
ਐਮ.ਏ.ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਹਨ, ਵਮਵਲਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ 
ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 
 

'ਮੈਂ 20 ਸਤੰ੍ਬਰ 1937 ਨ ੰ  ਲਵੁਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱ ਡੇ ਵਪੰਡ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰਵਾਲ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ. ਇਹ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਹਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ 
ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਇਥੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤ੍ਾਲ, ਇਿੱਕ ਡੰਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤ੍ਾਲ, ਇਿੱਕ ਡਾਕ ਖ਼ਾਨਾ, 
ਅਤ੍ੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰੁਡੇਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਇਥੇ ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪੁਤ੍ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ 
ਜੋ ਸੁਹੁਤ੍ਾ ਉਪ-ਜਾਤ੍ ਨਾਲ ਤ੍ਾਿੱਲੁਕ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਜੈਦਾਂ 
ਵਕ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ, ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਪੀੜਹੀਆਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪੁਤ੍ 
ਸਾਡੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋ ਗ੍ਏ . ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਵਲਮ ਅਰਾਇਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤ੍ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਥੇ 
ਵਸਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਵਫ਼ਰਕ  ਵਹਸਾਬ ਵਕਤ੍ਾਬ ਕੁਿੱ ਝ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ: 400 ਮੁਸਵਲਮ ਘਰ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 300 ਘਰ ਅਰਾਇਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, 20 ਵਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ 
ਬਾਕੀ ਵਹੰਦ . 

'ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰਵਾਲ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਬਹੁਤ੍ ਪੜਹੇ-
ਵਲਖੇ ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਵਦਆਵਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਵਮਲਵਦਆਂ. ਇਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪੰਡ ਅਤ੍ੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਾ ਕਾਇਮ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਤ੍ਾਲੀਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਜਪੁਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਵਕ ਵਹੰਦ , ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ 
ਸਨ. 



'ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਚੁੰ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਧਾਨ ਪਰਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਨ  ਚੌਧਰੀ ਮਿੱ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਇਹ ਰਵਾਇਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਵਵਆਹ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੋਂ 
ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ, ਤ੍ੋਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਵਰਵਾਜ਼ ਦਿੱ ਸਦਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਲ ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ. 

'1945-46 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਰਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਉਹ 
ਹੋਰ ਢ ੰ ਘੀ ਹੋ ਹਈ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੜਹ ਸੀ. ਅਹਰਾਰ ਵੀ ਇਥੇ ਮਜਬ ਤ੍ ਸਨ. 
ਮੌਲਾਨਾ ਹਵਬਬੁਰ ਰਹਮਾਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਰਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ 
ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਪਰ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤ੍ੇ ਜਮਾ ਹੰੁਦੇ, ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪੰਡਾਲਾਂ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਸਆਸੀ ਮੁਿੱ ਦੇਆਂ ਉਪਰ 
ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪਵੜਹਆ. ਸਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਬਹੁਤ੍ ਨੇਕ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਲਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਲਹੇ  ਵਦਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ 1945 ਤ੍ੋਂ 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਵਧਆਪਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਿੱ ਭਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ, "ਉ ਮੁਸਿੱ ਲੇ ਖੜਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ". ਸਕ ਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨ ੰ  ਦੋ ਵਾਰ ਵਸਿੱਖ 
ਮੰੁਡੇਆ ਨੇ ਕੁਿੱ ਵਟਆ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਮੰੁਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 
ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤ੍ੇ ਉਹ ਪਾਗ੍ਲ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਲ ਕ ਕਰਣ ਲਗ੍ਦੇ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ 
ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਸੀ. ਇਸ ਰਵਿੱਇਅੇ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਵਦਿੱ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ "ਕਾਇਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ". ਇਹ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਉਤ੍ੇਜਤ੍ ਕਰ ਦੇਂਦਾ. ਉਨਹ  ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਪਠਾਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਡਰਦੇ 
ਸੀ. ਉਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਹਾਬ ਤ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਤ੍ੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  
ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ 10-12 ਪਠਾਨ ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਤ੍ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਵਾਵਲਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ ਵਕ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ੍ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ. 

'ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸਨ. ਉਹ ਸਖ਼ਤ੍ ਸਨ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਕਸ ਜਿੱ ਗ੍ਾ ਡਾਕ  ਇਸੀ 
ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਚੇਲਾ, 
ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਕਰੇ ਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੈਰ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਗ੍ੁਜ਼ਰਵਾਲ ਆ 
ਕੇ ਵਸ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਬਾਰੇ ਉਮਦਾ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਨਣਾ 
ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਦੀ ਵਖ਼ਦਮਤ੍ ਕਰਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਵਹਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਮੀਦ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਣ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ੍ਾਂ ਪਵੜਹਅੇ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਮਿੱਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨ  ਵਮਠਾਇਆਂ ਦੇਂਦਾ. ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਗ੍ਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਸੀ. ਪਰ ਜਦ 



1945-46 ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਵਸਆਸੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ, ਤ੍ਦ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  
ਕਵਲਮਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਪੜਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ 
ਸਮਾਜਕ ਵਸਲਸਲਾ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. 

'ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਰੇਡੀਉ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਆ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ 
ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਵਹਰੋਸ਼ੀਮਾ ਉਪਰ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਸੁਿੱ ਵਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ. ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ 
ਚਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਲ ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਸਾਨ ੰ  ਵਬਲਕੁਲ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ 
ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਚੁੰ ਵਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਨੇ ਵਟਕਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਇਥੇ ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਪਰ, ਮੈਂ 
ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਗ੍ਾ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਲੁਵਧਆਣਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਜਦ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸਨ. 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ 
ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਦੇਵਬੰਦੀ ਉਲੇਮਾ ਅਤ੍ੇ ਅਹਰਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. 

'4 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦਾ ਵਦਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ 27ਵਾਂ ਵਦਨ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਤ੍ਰਵੀਯਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ 
ਕਰਣ ਗ੍ਏ ਹੋਏ ਸੀ. ਬਾਹਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਇਿੱਕ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਦੇ ਵਮਜਾਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ 
ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨ  ਡਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 
ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਸ ਸਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 30 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਈਦ-ਉਲ-ਵਫ਼ਤ੍ਰ (18 ਅਗ੍ਸਤ੍) 
ਦੇ ਵਦਨ ਮੁਸਵਲਮ ਮੰੁਖ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ. ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ, ਇਿੱਕ 
ਜਗ੍ਹ ਸੀ. ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸੀਬਤ੍ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਜੋ ਪਰਵਾਰ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਖ ਮਹਿੱ ਲੇਆ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਆ ਜਾਣ. ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਵਿੱ ਡਾ, ਇਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਵਣਆ ਪਿੱਕਾ ਘਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਮਜਬ ਤ੍, ਤ੍ਕੜੇ ਫ਼ਾਟਕ ਸਨ. ਅਰਾਇਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੱਲਾ 
ਸੰਘਣਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਹੀ ਰਵਹਣ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 
ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਇਹ 23 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਸਾਨ  ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਪਤ੍ਾ 
ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨ ੰ  ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ 
ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਨ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਸੀ. ਕਈ ਗ੍ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਦੇ. 
ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਇਿੱ ਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ, "ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਿੱ ਜ ਤ੍ਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਇਹ ਈਦ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਵਦਨ ਸੀ ਜਾਂ 23 ਅਗ੍ਸਤ੍. ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ 
ਕੇ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਕ, ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਦਨ ਸੀ. ਵਾਵਲਦ ਉਸੇ ਵਦਨ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ. 



'ਪਰਾਂਠੇ ਬਨਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ 
ਅਰਾਇਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੱਲਾ ਜਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਵਬਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਪੁਵਲਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਵਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 
ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਨਹਿੱਥੇ ਸਨ. ਪੁਵਲਸ ਮੁਿੱ ਖ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡਾ ਚਾਕ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗ੍ਏ. 

'ਜਦ ਗ੍ੋਲਾਬਾਰੀ ਤ੍ੀਬਰ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਘਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਤ੍ੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ, 
ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਕ ਉਹ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂ ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਹੋ ਕੇ 
ਦ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਘਰ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਿੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਹਰ ਦੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਨਹੰਗ੍, ਵਤ੍ਿੱ ਖੀ 
ਚੀਜਾਂ ਅਤ੍ੇ ਧਾਤ੍ੁ ਦੇ ਛਿੱ ਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਿੱ ਟ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਹ ਵਜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਿੱਚੇ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ. 
ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਿੱ ਧਾ 
ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਘਰ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਗ੍ਏ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਹ ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਜੋ ਲੋਕ ਲੁਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਉਹ ਉਥੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ 
ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੌ ਭੈਣਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਲਾ (ਮਾਸੀ), 
ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 30-40 ਲੋਕ ਹੋਵਾਂਗ੍ੇ. ਜਦ ਰਾਤ੍ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਰਾਸਨ 
ਤ੍ੇਲ ਸੁਿੱ ਟ ਕੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ ਚੁੰ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਟਾ ਨਾਲ ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨ ੰ  
ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਿੱਗ੍ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ੀ; ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਲਿੱ ਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ. 

'ਵਸਿੱ ਖ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਬਰਾਂਡੇ ਤ੍ੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੁਿੱ ਟਪਾਟ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਦੋ ਭੈਣਾ ਇਿੱ ਕ ਪੌੜੀ ਤ੍ੇ ਬੈਠੀ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਛਿੱ ਤ੍ 
ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਭਿੱਜਾ. ਉਥੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਸਿੱਖ ਖੜਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਨ ਰ ਦੀਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਦੇ ਵਪਉ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ." ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਗੰ੍ਡਾਸੇ ਨਾਲ ਮਾਵਰਆ. ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਸ 
ਵਾਰ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਿੱਜ ਵਗ੍ਆ. ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀ 
ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਦੇ ਦੁਪਿੱਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਧ ਲੰਘ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ 
ਤ੍ੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਮਾਵਰਆ. ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਛੋਵਟਆਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ 
ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਵਬਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, 
ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਲਾ ਨੇ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 



'ਅਚਾਨਕ ਵਨਹੰਗ੍ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਜਿੱ ਥੇ ਨੇ ਸਾਨ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ੇ 
ਤ੍ਰਲੇ ਕਿੱ ਢੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਨਾ ਮਾਰਣ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇਕਿੱਲਾ ਮਰਦ ਸਦਿੱਸ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਵਚਆ ਸੀ. 
ਪਰ ਵਨਹੰਗ੍ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਅਿੱਗ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਉਹ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਸ਼ਤ੍ ਲਗ੍ਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ 
ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਨ ਰ ਦੀਨ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਹੈ". ਵਜਸ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵਕਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਜਾਂ 
ਪੋਤ੍ਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਲਾ ਨੇ ਰਵਹਮ ਲਈ ਵਮਨਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਹ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤ੍ੁਰ ਵਰਹਾ 
ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਵਨਹੰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ "ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਉ". ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਕਹਾ "ਇਸ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਮੈਨ ੰ  ਮਾਰੋ. ਇਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡੋ." ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਨਹੰਗ੍ ਜੋ ਕਰੀਬ 150 ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਵਤ੍ਤ੍ਰ ਵਬਤ੍ਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗ੍ਏ. 

'ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ 
ਵਮਲੇ. ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ, ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਅਗ੍ਲਾ ਵਦਨ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ ੇਗ੍ੁਜ਼ਾਵਰਆ. ਤ੍ੀਜੇ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਵਜਥੇ ਚੁਪਾਲ ਮੌਜ ਦ 
ਸੀ. ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਵਤੰ੍ਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ. ਵਫਰ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾ ਸਵਕਅੇ. ਸਾਡਾ 
ਪਵਹਲਾ ਠਹਰਾਉ ਵਰਆਸਤ੍ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਸਰਫ਼ 20 ਮੀਲ (36 ਵਕਲੋਮੀਟਰ) ਦ ਰ ਸੀ. 
ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਮਲੇ. ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਅਰਾਇਨ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ 
ਵਤੰ੍ਨ ਲੋਕ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚ ਸਕੇ. ਬਾਕੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ. 
ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀ. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਮੰਡੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜਲਦ 
ਤ੍ੋਂ ਜਲਦ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਮ ਸੀ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਨ  ਬਲ ਚ ਰੈਜੀਮੇਂਟ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀ ਵਮਲੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋਨੋ ਹਮਲੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 
ਅਖੀਰਕਾਰ, ਅਸ਼ੀਂ ਮੰਡੀ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਵਜਥੇ ਸਾਨ  ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 
ਅਵਧਆਪਕ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਯਾਕ ਬ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਅਸੀਂ ਈਦ-ਉਲ-ਜ਼ੋਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਮਿੱਨਾਈ. 
ਮੇਰੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਈ. 
ਦ ਜੀ ਬਹੁਤ੍ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗ੍ਈ. 

'ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੋਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਚਿੱਲੀ. ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਅਤ੍ੇ 
ਖ਼ਾਲਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਰੁਕ ਗ੍ਈ ਵਕਉਂਵਕ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਭਿੱ ਜ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤ੍ੁਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਡਿੱ ਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਨੰੁ ਵੀ ਵਮਲੇ. ਹਮਲਾਵਰ ਜੇਵਰ 
ਅਤ੍ੇ ਨਗ੍ਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਅਣਵਡਿੱ ਠਾ ਕਰਦੇ, ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ 
ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਵਫਰ ਤ੍ੁਰ ਪਈ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦਵਰਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚੇ 
ਜੋ ਸਾਨ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਗ੍ਸਤ੍ ਲਗ੍ਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 



ਨੇ ਵਸਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਖੁਲਹੇ-ਆਮ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਹਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਮਾਰ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ 
ਲੋਕ ਦਵਰਆ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਕ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਸਾਨੁ ਲਿੱ ਭ ਜਾਵੇ. ਅਸੀਂ 
ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਦਿੱ ਨ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੇ, ਅਤ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆ ਤ੍ੋਂ ਲੁਿੱ ਕਦੇ ਰਹੇ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਬਲ ਚ ਰੈਜੀਮੇਂਟ 
ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਪਾਹੀ ਪੁਲ ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਸੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਵਨਆਨੇਆ ਦੇ ਵਜਸਮ ਨ ੰ  ਬਰਛੇਆਂ ਉਪਰ ਸ ਲੀ ਚੜਹਾ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਉਆਂ ਨ ੰ  
"ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ " ਦੁਹਰਾਉਣ ਨ ੰ  ਵਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅਤ੍ੇ 
ਗ੍ੁਪਤ੍ਾਂਗ੍ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਸਾਨ ੰ  ਵਪਸਾਬ ਪੀਣ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਖ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਛਿੱ ਪਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਜਵਹਰ ਪਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਜਹਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਜਹਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ 
ਲੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਜੈਦਾਂ ਹੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਕਸ ਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੰ  
ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਤ੍ਦ, ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਿੱ ਕ ਮਾਲ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਚੜਹ ਗ੍ਏ ਵਕ ਇਹ 
ਸਾਨ ੰ  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗ੍ੀ, ਵਜਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾਜੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਇਹ ਗ੍ਿੱਡੀ ਸਾਨ ੰ  ਸ਼ੇਖ਼ੁਪੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ 
ਗ੍ਈ. 

'ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲਗ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਨ  ਹੁਣ 
ਭੀਖ ਮੰਗ੍ਣੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਇਆ. ਇਿੱਕ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਪੋਸਟਕਾਰਡ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨ ੰ  ਵਲਖ ਸਵਕਅੇ, ਜੋ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੇ ਪਸ਼  ਪਾਲਣ ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  
ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਤ੍ਿੱ ਕ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਾਰਡ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਨ  ਬਗ੍ੈਰ ਵਟਕਟ ਸਫਰ 
ਕਰਣ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਦੇਵੇ. ਅਤ੍ੇ, ਸਾਨ ੰ  ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਅਸੀਂ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਛਾਉਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਰਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਰ ਗ੍ਏ. ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਸੀ. ਇਹ ਮੁਹਿੱ ਰਮ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤ੍ਾਰੀਖ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸ਼ੁਰਾ ਦਾ ਜਲ ਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਰਾਤ੍ ਇਿੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਫਿੱ ਟੇ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਭਣਵਇਆ ਬੰਦੇਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਮੁਿੱ ਖ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਮਾਸੜ ਦਾ 
ਇਿੱਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਜਦ ਮੁਿੱ ਖ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਉਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਘਰ ਆਡੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪੋਸਕਾਰਡ 
ਵਮਵਲਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨ ੰ  ਸਾਨ  ਸ਼ੇਖ਼ੁਪੁਰਾ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  
ਰਾਹ ਦਿੱ ਵਸਆ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਘਰ, ਅਖੀਰਕਾਰ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਇਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ, ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਮਲੀ. 



'ਮਗ੍ਰ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਉਥੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ 1948 ਤ੍ ੇ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਹਾ. ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਮਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਦਿੱ ਸ ਦੇ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੰਜ਼ ਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਬਾਹਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਦੇ 
ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਉਪਰ 
ਇਿੱਕ ਢ ੰ ਘਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਛਿੱ ਵਡਆ. ਮੈਂ ਜਦ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ਦ ਮੇਰੀ ਅਣਗ੍ਵਹਲੀ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ. ਪਰ ਅਲਹਾ ਦੀ 
ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਵਮਹਰ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਇਮਰੋਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਨਵਾ-ਇ-ਵਕਤ੍ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਵਹ ਚੁਵਕਆਂ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ 
ਪਰ ਖ਼ਬਰੇਂ ਤ੍ੇ ਵਲਖਦਾਂ ਹਾਂ.' 
 

ਗੱੁਜ਼ਰਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

ਜਨਾਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਢ ੰ ਘਾ ਅਸਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਵਣਆ ਸੀ, ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡ ਜਾਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ੍ ਬੇਤ੍ਾਬ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਜਨਾਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ 
ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਦ ੋਨੌਜਵਾਨ, ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ ਂਅਤ੍ੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਵਸੰਘ 
ਸਨ. ਇਿੱ ਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਹਫ਼ਤ੍ਾਵਾਰ ਕਾਲਮ ਪੜਹਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ 
ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਤੰ੍ਨ ਬੰਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਪਹੰੁਚੇ.  
ਸਾਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇਸ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਲੁਵਧਆਣਾ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ 20 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਹੈ, 
9,000 ਲੋਕ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕ ਲ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਰਵਜਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ 
ਲੀਤ੍ੀ ਵਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਸੀ. ਇਹ ਹਕੀਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ, ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ 
ਸਕ ਲ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਛੇਤ੍ੀ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱਦ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ਰ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੰ ਵਕ ਉਹ ਵਪੰਡ ਦੇ ਉਸ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਵਜਸ 
ਨ ੰ  ਅਰਾਇਨ ਮਹਿੱਲਾ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. ਪਰ, ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਰਾਇਨ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. 
 

ਅਜੈਬ ਨਸੰਘ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਤ੍ੇ 1932 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਦ ੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪਵੜਹਆ. ਸਕ ਲ 1882 ਤ੍ ੇ
ਬਵਣਆ ਸੀ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦ ਜਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕ ਲ ਸੀ. ਇਥੋਂ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੀਕ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਂ ਦੀ ਚੰਡੇਲ ਸ਼ਾਖ਼ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਜਿੱ ਟਾਂ ਦੇ 
ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਗ੍ੋਤ੍ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਵੀ ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਦੀ ਹੈ. ਮੁਸਵਲਮ, ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਅਰਾਇਨ, ਇਥੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਵਸਿੱਖ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 



ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ, ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਇਥੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਵਕ, ਜੈਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਤ੍ੇ ਰਵਹਂਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਵੰਡਦੇ ਸੀ. ਅਰਾਇਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵਕਸਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 
ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਸਰਦਾਰ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਹਬੀਬੁਲਹਾ ਯਾਦ ਨੇ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤ੍ੀ ਸਨ. 
ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬੜੇ ਭਲੇਮਾਨਸ ਅਤ੍ੇ ਰਿੱਬ ਤ੍ੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ 
ਜਨ ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ੍ ਨੇਕ ਅਤ੍ੇ 
ਰਵਹਮਵਦਲ ਮੁਸਵਲਮ ਅਵਧਆਪਕ ਸਨ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮਾਸਟਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਜੋ ਵਕਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਮਾਸਟਰ ਇਸਮਾਇਲ. ਮਾਸਟਰ ਇਸਮਾਇਲ ਵਰਗ੍ਾ ਬੇਹਦ ਰਵਹਮਵਦਲ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ 
ਵੇਵਖਆ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. ਉਹ ਵਦਨ ਤ੍ੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਬਾਦਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਚੇਲੇਆਂ ਲਈ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਸਨ. ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ੍ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਤ੍ੇ ਆ ਸਕਦੇ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਮਲਦੇ. ਮੈਂ ਅਿੱ ਠਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. 

'15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸਦਿੱ ਸ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਾਨੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਿੱਕ 
ਜਾਂ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੋਕ ਮਿੱਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਜਦ ਰੇਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਵਸਿੱ ਖ 
ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਜਵਰਮ ਵਕਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਘੇਰ 
ਲੀਤ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਬੰਦੇਆਂ ਨੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. 

'ਇਸ ਪਰਸੰਗ੍ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਵਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ 
ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ ਛਕਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਮਗ੍ਰ, ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 
ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਝ ਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਵਪੰਡ ਜਰਾਹੋਆਂ 
ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ 
ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਰਾਇਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਇਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਝ ਠ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਾਂ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੇ ਸੀ. ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਰਫ਼ ਦੋ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਾਂ ਸੀ ਜਦ 
ਵਕ ਮੁਜਵਰਮ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ .303 ਰਾਇਫਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਅਸਲਾ ਸੀ. ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਆਗ੍  
ਹਾਵਕਮ ਵਸੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਵਕਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਦਨਾਮ ਖੋਟਾ ਵਸਿੱਕਾ ਸੀ. ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ ੇਆਏ 
ਸੀ. 

'ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਮਰਾਸੀ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬੇਹਦ ਗ੍ਰੀਬ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ 
ਆ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਡਰ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਕਿੱ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ 
ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਵਲਬੜ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਸੰਤ੍ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਵਖਆਲ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਉਹ ਬਚ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਵਦਲਸ਼ਾਦ, ਵਜਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, 



ਉਸ ਨ ੰ  ਇਧਰ-ਉਧਰ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਕਪੜੇ ਦੇ, ਘੁਮਦੇ ਹੋਏ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਉਣ ਸਭ ਨ ੰ  
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਜਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਗ੍ੋਤ੍ ਇਸ ਵਪੰਡ ਦੀ ਹੈ. ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਵਾਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱਖ ਸਨ. ਖ਼ੈਰ  ਉਸ ਗ੍ੋਤ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਉਸ 
ਦੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਦੇਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ 
ਬੰਦ ਕ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹ ਵਰਹਾ ਸੀ, "ਉ ਗ੍ਰੇਵਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, 
ਤ੍ੁਸੀਂ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਉਂ ਮਾਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?" ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਜਵਰਮ ਉਸ ਦਾ ਲਹ  
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਜੋ ਸਿੱਟਾਂ ਲਵਗ੍ਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ.  

'ਮਾਸਟਰ ਇਸਮਾਇਲ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ੍ ਦੇ ਮਾਸਟਰ 
ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਗ੍ਰਭਵਤ੍ੀ ਸੀ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਨ ੰ  ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 10 
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜਾ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਜਵਰਮ ਨੇ ਫੜ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਨ ੰ , ਉਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਚੁਵਕਆ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ 
ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨ ੰ  ਸਤ੍ਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਮਵਹਜ਼ 15 
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਫੜ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇਆਂ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਮੁਜਵਰਮ ਉਸ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਉਸ ਦਾ ਵਚਹਰਾ ਵਫ਼ਿੱ ਕਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਬੁਰੇ 
ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਵਫਰ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਨੇਵੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਪੁਵਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਉਸ ਨ ੰ  ਬਚਾ 
ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਚਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਜ਼ਲੁਮ ਸੀ. ਸੈਕੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਵਹਰ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਉਤ੍ਾਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ੁਰਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਪਰ ਦਾਈ ਅਮਾਨਤ੍ ਬੀਬੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਬਖਸ਼ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ 
ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਬਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਅਲੀ, ਬਾਅਦ ਤ੍ ੇਇਿੱ ਕ 
ਕਮਪਾਉਂਡਰ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹਾਦਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੋਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਸ ਦੀ 
ਬੇਟੀ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਆਵਪਕਾ ਬਣ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਵੀ 
ਇਿੱ ਕ ਹਾਦਸੇ ਤ੍ੇ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਅਮਾਨਤ੍ ਬੀਬੀ ਦ ੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਘਰ ਨੇ. 
'ਹੁਣ, ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਫਰ, ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. 
ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਹੁਣ, ਵਬਹਾਰ ਅਤ੍ੇ ਯ .ਪੀ. ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨੇ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ੁਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ ਤ੍ੇ 
ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਫ਼ਰਕ  ਵਾਵਕਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮਜ਼ਹਬ ਨ ੰ  ਵਸਆਸਤ੍ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 

ਿਰਿੈਲ ਨਸੰਘ 
 



'ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰਵਾਲ ਤ੍ੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੰੁ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਆਵਰਫ਼ਵਾਲਾ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਇਆ. 1946 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਗ੍ੁਜ਼ਰਵਾਲ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆ 
ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਪੜਹਾ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, 
ਇਿੱਕ ਮਸਹੁਰ ਮੁਸਵਲਮ ਨ ਰ ਦੀਨ ਹੈਗ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਵਪੰਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. 
ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵੀ ਵਪੰਡ ਵਿੱ ਡਾ ਅਤ੍ੇ ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ, 
ਆਵਰਫ਼ਵਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੁਸਵਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ ਕੇ, ਅਲਵਵਦਾ ਵਕਹਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਇਿੱਕ ਬਦ ਇਨਸਾਨ 
ਸੁਖਵਮੰਦਰ ਨੇ ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਦਾ ਗ੍ਲਾ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਹਮਲਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. 

'ਮੈਂ ਵਪੰਡ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਵੇਵਖਆ ਹੈ. ਪਛਿੱ ਮ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਥੇ ਦਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਇਥੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲੁਿੱ ਟੇਰੇਆਂ ਦੀ ਟੋਵਲਆਂ, ਬੁਰੇ ਚਵਰਿੱਤ੍ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਹੋਰ 
ਦ ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਲੁਿੱ ਟਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਕਰ ਕੇ, 
ਆਪਣੀ ਬਦ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਭਅੰਕਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤ੍ੇ. 

'ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਲੁਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ 
ਗ੍ੁਜ਼ਰਵਾਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਬੰਦ ਸੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਜੈਬ ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਦੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਛਿੱ ਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਲਾਈਨ ਤ੍ੇ ਖੜਹੇ ਹੋ ਜਾਣ. ਵਫਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਥਲੇ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੇ ਦ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ 
ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਜਸਮਾ ਵਵਿੱ ਚ ਘੁਸੇੜਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਖੜਹੇ ਸੀ. ਵਨਆਨੇਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਛੇ 
ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਉਪਰ ਹਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਚੁਵਕਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੇ ਉਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਉਪਰ ਹਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਚਦੇ ਰਹੇ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਮੰੁਡੇ ਵਸਵਦਕ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ. ਇਣ ਸਭ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਲੁਿੱ ਟਣ ਦੀ ਚਾਹਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਣ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਸੀ.' 
 

ਿੁਨਸ਼ਆਰਪੁਰ 
 

4 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਵਵਿੱ ਕੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਗ੍ਏ. 1947 ਤ੍,ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱ ਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਕਮੀਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਕਰੇਟਰੀ, ਸ਼ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਟੰਡਨ ਨੇ ਸਾਨ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੁਿੱ ਛਨਾ ਮੈਂ ਭੁਿੱ ਲ ਵਗ੍ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 



'ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੁਫੈਲ 
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰੀ ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ. ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. 
ਇਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਫਰ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਘੁਮਣ ਲਗ੍ੇ. ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. 18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਇਥੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਵਿੱ ਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ. ਤ੍ਦ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਭਅੰਕਰ ਜੁਰਮ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਏ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਫਰ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਲੇ ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਲਗ੍ੀ. 

'ਇਹ ਸਭ ਗ੍ੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ. ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਮਿੱਨਾ ਥਲੇ ਪੁਰਾਣਾ 
ਪੰਜਾਬ ਦਬ ਕੇ ਰਵਹ ਵਗ੍ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਜਦ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਰਵਹੰਦੀ ਸਨ, ਇਹ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਲਚਸਪ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨ ੰ  
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਮੋਮਬਿੱਤ੍ੀ ਜਲਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਮਿੱਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤ੍ਕਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.' 
 

ਕੈਪਟੇ  (ਨਰਟਾ.) ਿੋਿੱਿਦ ਸ਼ਫ਼ੀ 
 

ਕੈਪਟੇਨ (ਵਰਟਾ.) ਮੋਹਿੱਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ ਨੇ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  23 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ 
ਬੁਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. 
ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ, ਚੌਧਰੀ ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਐਸ.ਆਈ. ਪਰਮਾਨੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਜਦ ਸ਼ਫ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਰਾਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਫਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਨੇ ਪਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤ੍ੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਤ੍ੁਹ ਇਹ ਫਰੌਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ (Shafi, 1993: 
162–5). ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣਾ ਵਪਆ.  
 

ਿੁਨਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ 1947 ਤ੍ੇ ਆਏ, 
ਇਿੱਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, ਹਾਜੀ ਮੁਖਤ੍ਾਰ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ.  
 

ਿਾਜੀ ਿੁਖ਼ਤਾਰ ਅਨਿਿਦ ਖ਼ਾ  
 



'ਮੈਂ 8 ਜਨਵਰੀ 1929 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਰਾਜਪ ਤ੍ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਬਾਵਾ, ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਕੋਈ 9 ਪੀੜਹੀਆਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਵੀ 
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਵਚਆ ਸੀ ਵਕ ਸਾਨ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗ੍ਾ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਵਹੰਦ  ਖਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਬਿੱਚੇਆਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਹੰਦ  ਦੇ ਘਰ 
ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਨ  ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਮਨਹ ਾਂ ਕਰਦੀ. ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਵਕ 
ਉਹ ਨਾਪਾਕ (ਅਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ) ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੋਬਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗ੍ਾ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਨ. ਮੈਟਰੀਕ ਪਾਸ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੇ ਭਰਤ੍ੀ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਉਮਦਾ ਹਾਕੀ ਖੇਡਨ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੰਕਨ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਭਰਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸੀ ਜਦ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸ ਕਿੱ ਢੇ. ਸਾਨ  ਉਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਮਾਰਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਕ ਲਈ ਲੜ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਕੋਅੋਪਰੇਵਟਵ 
ਵਵਭਾਗ੍ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੁਗ੍ਾੜ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਨਵੰਬਰ 1946 ਤ੍ਕ, ਮੇਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ੍ਗ੍ੀ 
ਥੋੜਾ ਵਕਤ੍ ਲਗ੍ਣ ਦੇ ਬਾ ਅਦ ਹੋਈ. ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ਣਾਅ ਭਰੇ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰ  
ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਛਿੱ ਟ-ਪੁਿੱ ਟ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. 

'18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਈਦ ਦਾ ਵਦਨ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ 19-20 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  
ਹੋਇਆ. ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਸਿੱ ਜੇ ਹਿੱਥ ਦੀ ਉਂਗ੍ਲਾਂ 
ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤ੍ੇ ਢ ੰ ਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱ ਨ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ. ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  
ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ. ਜਦ ਮੈਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤ੍ੇ ਪਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਕ  ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ. 
ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫ਼ੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਆ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖ ਭਿੱਜ ਗ੍ਏ. 
ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਮੈਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ. ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਵਕਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕ ਨਾਲ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਖੇਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੁਿੱ ਕਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਵਫਰ ਪੁਵਲਸ ਆ ਗ੍ਈ. 
ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਨਹਿੱਥਾ ਮੁਸਵਲਮ 
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਥਆਰ ਸਨ. ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਵਮਲ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਈਏ, "ਵਕਉਂਵਕ ਤ੍ਦ ਉਹ 
ਤ੍ੁਹਾਨ  ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਲੈ ਜਾਣਗ੍ੇ ਹੋਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ, 
ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ." ਉਸੇ ਵਕਤ੍ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਘਰ 
ਲੌਟੇ. ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਕੋਈ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ੍ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ 
ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ. 



'ਵਫਰ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ 21 
ਅਤ੍ੇ 22 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ, ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਲੁਚ ਰੈਜੀਮੇਂਟ ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗ੍ਾ. ਵਫਰ ਸਾਨ  ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਦੇ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਦਰਜਨੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕ ਸਨ. ਪਿੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਸਾਨ  ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਨਾ 
ਦਈਏ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਨੁ ਜਵਹਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਭਤ੍ੀਜਾ 
ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕ ਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ 
ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਰਵਫ਼ਊ ਲਾਗ੍  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦਾ 
ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਕੈਂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਖਾਕਸਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਫ਼ੀ ਸਲਾਰ ਆਗ੍  ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਖਾਕਸਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤ੍ੇ 
ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਦੀਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਜਲਦ, ਜਨਿੱ ਤ੍ 
ਵਵਿੱ ਚ ਜਗ੍ਹ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਉਹ ਮੀਟ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨ  ਦੇਂਦਾ ਸੀ. 26 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਬਸਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ, ਸਾਨ  ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ਼ ਸੀ. ਉਸ ਰਾਤ੍ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 
ਪਹੰੁਚੇ. 27 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਂਹ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੈਦਲ ਜਾਂਦ ੇ
ਵੇਵਖਆ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗ੍ਾ ਪਹੰੁਚੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ੍ ਦਾ ਸਾਹ ਲੀਤ੍ਾ. ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤ੍ੇ ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ. ਉਣ ਵਦਨਾ ਤ੍ੇ, ਪ ਰੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮਾਲ 
ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਪਇਆ 
ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਟੌਵਲੰਗ੍ਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦੁਕਾਨਾ ਨ ੰ  ਲੁਿੱ ਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਸੀ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੰ  ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਤ੍ੇ ਕੋਅੋਪਰੇਵਟਵ ਵਵਭਾਗ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨੌਕਰੀ ਵਮਲ ਗ੍ਈ. ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਮ ਸਕਲ 
ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਚਿੱ ਲਦੇ ਰਵਹਣਾ ਹੈ. 
 

ਕਰ ਲ (ਨਰਟਾ.) ਅਤਾ ਿੁਿੱਿਦ ਡੋਗਰ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਬਵਨਆਲ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਸੁਆ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ 
ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਡੋਗ੍ਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 
3,000 ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਡੋਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਪਰਬਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ. ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਤ੍ੌਤ੍ਾਲੀ ਡੋਗ੍ਰ 
ਵਪੰਡ ਸਨ. ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਡੋਗ੍ਰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੀਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ 
ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਕ ਵਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਜਦ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਸੀ, ਉਹ 
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ, ਵਸਰਫ਼ 
ਪ ਰਬ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਵਜਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਦੀ ਦ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਸਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਉਮਦਾ ਸਨ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ 
ਬਹੁਤ੍ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਝਗ੍ੜੇਆਂ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝਗ੍ੜੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ 



ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਚੌਧਰੀ ਫ਼ਜ਼ਲ ਕਰੀਮ (ਇਲਾਹੀ) ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਵਨਰਪਿੱ ਖਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਇਿੱ ਕ, ਦਸਤ੍ਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਸ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ 
ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਝਗ੍ੜਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਕੋਲ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਸੁਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱ ਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ, ਉਣ ਸਾਰੇਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ਾ. 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਸੁਆ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ ਸਨ. ਪਰ ਵਫਰ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜਨਾ ਪਇਆ. ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ 20 ਜਾਂ 
25 ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਇਏ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 
18 ਅਗ੍ਸਤ੍, ਈਦ ਦੇ ਵਦਨ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਭਾਗ੍ਰਾਂ ਵਪੰਡ ਗ੍ਏੇ, ਵਜਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਡੋਗ੍ਰ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਵਫਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਵਪੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗ੍ੇ. 
ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੁਿੱ ਟ ਕੇ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਣ ਮ ਸਕਲ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਰਹੇ, 
ਪਰ ਇਿੱਕ ਦੁਪਵਹਰ 3:30 ਵਜੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਬਵਨਆਲ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਿੱ ਜ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ  ਦਾ ਵਕਤ੍ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਵਾਵਲਦਾ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਘੋੜੇਆ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਰੁਕਣ ਲਈ ਵਕਹਾ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਘਮੁ ਕੇ ਵੇਵਖਆ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਦਰਅਸਲ 
ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਵਜਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਵਲਦ ਨਾਲ ਉਮਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਹ ਘੋੜੇਆ ਤ੍ੋਂ ਉਤ੍ਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪੈਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵਢਗ੍ ਪਏ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤ੍ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ੍ੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਚ ਗ੍ਏ. 

'ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਣ ਹਮਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. 
ਸਾਡੇ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਕੋਈ 70 ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਚਲਦਾ ਵਰਹਾ ਪਰ 
ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਵਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਰਆਨਾ ਵਪੰਡ ਗ੍ਏ, 
ਵਜਥੇ ਰਾਜਪੁਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਇਹ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਦਸੁਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ 
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ. ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਥੇ ਕਈ ਟਰਿੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ, ਬਿੱਚੇ ਅਤ੍ੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਈ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਉਣ 
ਟਰਿੱਕਾਂ ਤ੍ੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜਹ ਗ੍ਏ. ਟਰਿੱਕ ਖਚਾਖਚ ਭਰ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ. 
ਮਗ੍ਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੁਚ ਰੈਜੀਮੇਂਟ ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਹੋਇਆ ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਰਹੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਲਈ ਚਲਦਾ ਵਰਹਾ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ 



ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦਾ ਮਿੱ ਧ ਸੀ ਜਦ ਅਸ਼ੀਂ ਦਵਰਆ ਵਬਆਸ ਦੇ ਪੁਲ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ. ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ੋਰ ਮੀਂਹ ਵਪਆ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਦਵਰਆ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਲਵਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ 
ਗ੍ਈ. ਸੈਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗ੍ਰ ਨ ੰ  ਦਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰਾ 
ਸੀ. ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਬਿੱਚਾ ਜੋ ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਵਪਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਉਸ ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਉਸ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਵਪਉ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਲਾਸ ਪਾਣੀ 
ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਨੇ ਪਏ.  

'ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ, ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਚਾਚੇ, ਤ੍ਾਇਅੇ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ 
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ਕ ਰਹੇ. ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਰਾਹ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਡੋਗ੍ਰ 
ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਵਨਕਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਦੇ. ਪਰ 
ਤ੍ਦ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਆ ਕੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਗ੍ੀ. ਤ੍ਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ 100 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ 
ਵਕਸੇ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਵਡਆ. ਅਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ. 
 

ਰਾਣਾ ਿੁਿੱਿਦ ਅਜ਼ਿਰ ਖ਼ਾ  
 

16 ਮਾਰਚ 2016 ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਵਥਤ੍ ਫੈਕਲਟੀ ਹਾਊਸ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਬਕਾ 
ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਵਚਿੱ ਤ੍ਰਕਾਰ-ਕਲਾਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮ ਰਤ੍ੀਕਾਰ ਰਾਣਾ ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦਰਜ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ੍ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਰਾਹ ਦੇ ਉਕਾਰਾ ਤ੍ੋਂ, ਰਾਣਾ ਅਜ਼ਹਰ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ. ਰਾਣਾ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਦਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਬਲਡੀਡ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਡਂ 
ਕਲੀਨਸਡ ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 14 ਵਦਸੰਬਰ 1934 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਰਾਜਪ ਤ੍ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਤ੍ਾਲਲੁਕ 
ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਰੁ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਦੀਆਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਹੋਰ 
ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸ ਗ੍ਏ ਸਨ. ਮੇਰੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਨਾਰੁ ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ. ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹਵਰਆਣਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਉੱਤ੍ਰ 
ਵਿੱਲ ਨੌ ਮੀਲ ਦ ਰ ਇਿੱ ਕ ਕਸਬਾ ਸੀ. ਹਵਰਆਣਾ ਵਸ਼ਵਾਵਲਕ ਪਰਬਤ੍ ਲੜੀ ਦੀ ਤ੍ਲਹਟੀ 'ਤ੍ੇ ਹੈ. ਤ੍ਦ ਬਹ ਤ੍ 
ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਤ੍ੇ ਪ ਰੇ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਲਈ. ਬਾਵਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾਵਾਂ 
ਵਵਚ ਆ ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਡ ੰ ਘੀ ਬਣ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤ੍ੇ ਆਵਾਜਾਈ 
ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਤ੍ਾਕਤ੍ਵਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਬੁਾਨ ਤ੍ੇ ਚੋਆ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 
ਮੁਸਵਲਮ ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਚ ਦ ਜੀ ਮੁਿੱ ਖ ਕੌਮ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਜਦਵਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਰਾਜਪ ਤ੍ਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬਹੁਤ੍ ਥੋੜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. 
ਰਾਜਪ ਤ੍ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਸਮਾਵਜਕ ਕਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤ੍ਵਪ ਰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  



ਸਵਤ੍ਕਾਰਪ ਰਨ ਵਖ਼ਤ੍ਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਫੇਦਪੋਸ਼ 
ਵਗ੍ੈਰਾ.  

'ਹਵਰਆਣਾ ਵਫਰਕ  ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਇਕਮੁਿੱਠਤ੍ਾ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਜ ਨ ੰ  
ਮਾਣ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਸੀ. ਸਕ ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ੍ੇ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਵਚਾਰ ਪੰਵਡਤ੍ ਲਾਲਾ ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ, ਇਿੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਜੋ ਵਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਲਾਲਾ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚਤ੍ ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਦਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਸਕ ਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ੍ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ੍ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਪਰ, ਪੰਡਤ੍ ਦੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਰਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਈ ਸਕ ਲ - ਸਕ ਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਤ੍ਦ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ ਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ ਵਖਿੱ ਚਦਾ ਸੀ. ਲਾਲਾ ਮਦਨਲਾਲ ਚਿੱ ਢਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਿੱਟੀ ਗ੍ੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ੍ 
ਸਨ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗ੍ਏ. ਉਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ੍ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਕਰਸ਼ਮਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਵਮਆਰ 
ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤ੍ੇ ਚੰਗ੍ੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਸਮਰਵਪਤ੍ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ. ਚਾਚਾਜੀ 
ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵਕ ਉਹ ਖੁਦ ਹਵਰਆਣਵੀ ਸਮਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ 
ਸਮਾਵਜਕ ਅਹੁਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਸੰਤ੍ ਲੋਕ ਸਨ. ਮੌਲਾਨਾ ਰਹੀਮੁਿੱ ਦੀਨ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ੍ 
ਸਨ. ਉਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਸਖਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਅਵਹਮ ਮੌਕੇਆਂ 'ਤ੍ੇ ਦੁਆ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਦੀਵਨਅਤ੍ 
(ਧਾਰਵਮਕ) ਲਈ ਰਿੱ ਵਖਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਿੱ ਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਡਤ੍ ਮਸਤ੍ਰਾਮ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰ ਥ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦਂਂੇਦੇ ਜਦ ਵਕ ਮੌਲਵੀ ਫਵਤ੍ਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦਂਂੇਦੇ. ਉਹ ਦਿੱ ਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਸ਼ਵਹਰ ਲਯਹ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. 
ਉਹ ਇਿੱ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਸਨ ਵਕ ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ ਉਹ ਲਯਹ ਤ੍ੇ ਹੀ ਸਨ. ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਰਮੀ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਵਰਆਣਾ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ 
ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਹਵਰਆਣਾ ਦੇ ਵਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 
'ਤ੍ੇ ਦੇਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਕਉਂੁਵਕ ਹਵਰਆਣਾ ਹੁਣ 
ਭਾਰਤ੍ ਵਵਚ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰ  ਮਾਸਟਰ ਅਤ੍ਰ ਵਸੰਘ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਵਰਵਾਰ 
ਹਵਰਆਣਾ ਵਵਚ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਭਾਰਤ੍ੀ ਫੌਜ ਵਵਚ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟ ੇ
ਵਜਹਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ ਲੈ ਗ੍ਈ. ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਪਵਹਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦਵਕ 
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਤ੍ਲ ਨ ਜਾਂ ਤੰ੍ਗ੍ ਪਜਾਮਾ ਪਵਹਨਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਰੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮਾਸਟਰ ਅਿੱਤ੍ਰ 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰਾ ਵਪਆਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਬਾਅਦ 



ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰ ਪ ਉਸ ਨੇ ਪੜਹਾਈ ਵਵਚ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀ.  

'ਸਾਡੇ ਸਕ ਲ ਨ ੰ  ਕਪ ਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਦਾਨ ਵਮਵਲਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਰਵਾਇਤ੍ ਇਹ ਸੀ ਵਕ 
ਕਪ ਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤ੍ੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ. 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਗ੍ ਪਵਹਨ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕਰਦੇ. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਮੈਨ ੰ  ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਦੇ 
ਦਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ ਸੀ. ਮਾਸਟਰ ਮਦਨਲਾਲ ਚਿੱ ਢਾ ਕਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕਰਣ ਨਹੀਂ 
ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਦਖਾਵੇ ਅਤ੍ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ੋਂ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਰਹੀਮੁਿੱ ਦੀਨ 
ਸਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ ਦੀ ਤ੍ਰਫ ਤ੍ੋਂ ਵਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਤ੍ੋਂ ਸਕ ਲ ਲਈ ਦਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ. 

'ਸਾਰੇ ਮਜਹਬੀ ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਮਜਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 
ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸਵਹਰੇ ਦਾ ਵਤ੍ਉੇਹਾਰ 10 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ.  ਦੁਸਵਹਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਸੀ ਪਰ ਰਾਣਾ 
ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਹੁਿੱ ਸੇਨ ਖ਼ਾਨ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ (ਹਵਰਆਣਾ) ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. 
ਉਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਹਵਰਆਣਾ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਵਵਆਹੀ ਕੁਵੜਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਹਵਰਆਣਾ ਆਇਆ 
ਕਰਵਦਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਅੰਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਤ੍ਦ 
ਵੀ ਵਮਲਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਬ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ 
ਸੀ. ਤ੍ਦ ਪਹਾੜਾਂ ਤ੍ੌਂ ਆਉਂਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅੰਬ ਅਤ੍ੇ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਇਿੱਕ ਉਨਮਾਦ ਭਰਾ 
ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. 

'ਹਵਰਆਣਾ 1940 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਮੁਕਤ੍ ਵਰਹਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਗ੍ਾਂਧੀ, 
ਪੰਵਡਤ੍ ਨਵਹਰ , ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤ੍ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍  ਸਾਡੇ ਦ ਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤ੍ੇ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਬਾਰੇ ਸੁਵਨਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲ ਨ ੰ  ਸਵਹਯੋਗ੍ ਦੇਣ ਲਈ 
ਆਏ ਸੀ. ਹਵਰਆਣਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਵਹਲਵਾਨ ਵਰਗ੍ੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਾਂਧੀਜੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤ੍ੇ ਚੁਕ ਲੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕੇ. ਇਿੱ ਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤ੍ਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਕੌਮੀ 
ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਰ ਦਰਾਜ ਦੇ 
ਕਸਬੇ ਤ੍ੇ ਆਉਣਗ੍ੇ. 

'ਰਾਣਾ ਨਸਰੁਿੱਲਹਾ ਖ਼ਾਨ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਦਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, 1937 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੇਂਬਲੀ ਤ੍ੇ 
ਹਵਰਆਣਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ.ਏ. ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਸੀ. 1946 ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ 
ਵਟਕਟ ਤ੍ੇ ਚੋਣ ਲੜੀ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜੀ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਵਟਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਰ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਰਾਣਾ ਨਸਰੁਿੱਲਹਾ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਗ੍ਏ. 

'ਵਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਵਬਲਕੁਲ ਅੰਤ੍ ਤ੍ਕ ਅਮਨ ਵਰਹਾ ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ 'ਤ੍ੇ ਵਬਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਪਰ, ਹਵਰਆਣਾ ਅਤ੍ੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗ੍ਦੇ 



ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਵਵਚ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛਮੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਸੀ, ਵਕਉਂੁਵਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ.  

'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤ੍ਾ ਵਜੰਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਵਡੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਨਵਰ 
ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵਵਖੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਪਰੀਵਖਆ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਵਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੇਰੀ ਦੋ 
ਚਚੇਰੀ ਭੈਣਾ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  
ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਰੋਣਾ ਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਹਵਰਆਣਾ ਛਿੱ ਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਇਸ 
ਲਈ ਉਹ ਕਾਰ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਚੋਅੇ ਤ੍ੇ ਫਸ ਗ੍ਈ.  ਸਾਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਵਵਚ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਦੋ 
ਵਸਿੱ ਖ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਜਦਵਕ ਔਰਤ੍ਾਂ ਪਾਸੇ ਖੜਹੀ ਰਹੀਆਂ. ਬਾਅਦ 
ਤ੍ੇ ਉਹ ਵਕਸੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਤ੍ੋਂ ਵਬਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰ ਸਕੇ. 

'ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਅੰਕਲ, ਮਵਹਮ ਦ ਖਾਨ, ਮਾਲ ਵਵਭਾਗ੍ ਵਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਲਟਨ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਨਯੁਕਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀਂ. 
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਆਂਉਂਦੀ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਕ ਹਵਰਆਣਾ ਤ੍ੋਂ 
ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਉੱਥੇ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਪਰ 
ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਗ੍ੜਬੜੀ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤ੍ੇ ਵਫਰਕ  ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਵਪੰਡ ਮਸਤ੍ੀਵਾਲ ਉਪਰ ਹੋਇਆ. 
ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਫ਼ੌਜ ਵਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਦਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਪੈਦਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਨਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਦੁਿੱ ਧ ਅਤ੍ੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ 
ਮੰਗ੍ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਤ੍ਦ ਸਥਾਵਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ ਜਦ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਨੇੜਲਾ ਪਰੇਮ ਸਾਗ੍ਰ ਅਤ੍ੇ ਇਕ ਹੋਰ 
ਵਹੰਦ , ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਬਹ ਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ ਪਰਗ੍ਟਾਵਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਰੇਮ ਸਾਗ੍ਰ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਹੀ 
ਚੰਗ੍ਾ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ ਵਖਡਾਰੀ ਸੀ. ਅਸਲ ਵਵਚ, ਹਵਰਆਣਾ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਸੀ 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ , ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ. ਰਮੀਕ, ਮਵਹੰਦਰ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਵਤੰ੍ਦਰ ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ 
ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ. 

'ਮੈਂ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਿੱ ਠਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦ ੇਬਾਅਦ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਭਾਰਤ੍ ਵਵਚ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ੍ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ 
ਨ ੰ  ਸਾਨ ੰ  ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬਲੋਚ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ੍ ਭੇਵਜਆ. ਚਾਰ ਟਰਿੱਕ 
ਸਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਨ ੰ  ਸਭ ਨ ੰ  ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਇਿੱ ਕ ਟਰਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖਰੇ ਬੈਠ ਗ੍ਈਆਂ. ਚਾਚਾ 
ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗ੍ਏ. ਹਰ ਟਰਿੱਕ ਵਵਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਕ ਸਵਤ੍ਕਾਰਤ੍ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਸੀ. ਇਕ 



ਪਠਾਨ ਪਵਰਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਪਰਮੁਖ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ 
ਅਫਰੀਕਾ ਵਵਚ ਸੀ. ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਹ ਤ੍ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉੱਥੇ 
ਸਾਨ ੰ  ਨੌ ਚੌਏ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਪਰ ਨੌ ਮੀਲ ਦੀ ਦ ਰੀ 'ਤ੍ੇ ਫੈਲੇ ਖਿੱਡੇਆਂ ਨ ੰ  
ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਬਾਰਹਾ ਘੰਟੇ ਲਗ੍ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਪਹੰੁਚੇ ਤ੍ਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਆਪਣੀ ਛਿੱ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ. ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਪਾਰ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨ ੰ  ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਆ ਨਸਰੁਿੱਲ਼ਹਾ ਚੋਆ ਪਾਰ 
ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਡ ੰ ਘਾ ਸੀ ਵਕ ਕੋਈ ਟਰਿੱਕ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਫਿੱ ਸ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ 
ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ ਵਕਉਂੁਵਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਵਜੇ ਤ੍ਿੱ ਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਵਮਵਲਆ. ਪਰ ਅਸੀਂ 
ਬਿੱਚੇਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿੱ ਕੜੀ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਥਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤ੍ੇ. 
ਇਹ ਵਵਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗ੍ਾ ਲਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱ ਕੜਾਂ ਦੇ ਲਿੱ ਠੇ 
ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਟਰਿੱਕ ਚੋਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ 
ਛਿੱ ਵਡਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਢਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲਕੜ ਦੇ ਲਿੱ ਠੇਆਂ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ੍ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਮੋਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਵਤ੍ਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਫੌਜੀ ਕਪਤ੍ਾਨ ਸਾਡੀ ਵਦਸ਼ਾ 
ਵਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਚੋਆ ਪਾਰ ਕਰਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਆ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਕਈ ਲਾਸ਼ਾ ਪਈਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਤ੍ੇਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਉਹ ਵਭਆਨਕ ਵਦਰਸ਼ ਸਨ. 

'ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੰੁਚੇ. ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਵਰਆ ਵਬਆਸ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਹੁਣ ਇਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਮਰਤ੍ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤ੍ੈਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਿੱ ਗ੍ਾ ਵਕ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਅੰਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਸਾਨ ੰ  ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 
(ਹੁਣ ਇਸ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਿੱ ਕ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਸਪਾਹੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਨ ਗ੍ਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਹਵਥਆਰ 
ਨਾਲ ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਵਰਆ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਅੰਵਮਰਤ੍ਸਰ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ' ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗ੍ਾ ਤ੍ੇ 
ਲਿੱ ਗ੍ੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਵੇਖੇ. 

'ਵਫਰ ਚਾਚਾ ਮਵਹਮ ਦ 19 ਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨ ੰ  ਲੈ ਆਏ. ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ 
ਉਥੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਬੰਗ੍ਲਾ ਸੀ. ਇਥੇ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਸੀ. ਦੋ 
ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ਕ ਅਸੀਂ ਬਹ ਤ੍ ਆਮ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਜੋ ਮ ਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਵਣਆ ਸੀ. ਸਥਾਨਕ ਲਾਹੌਰੀ ਖਾਲੀ 
ਬਕਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਰਸ਼ਵਤ੍ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਬਕਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪਿੱਛੇ ਛਿੱ ਡ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਵਕ ਸਾਮਾਨ ਵਕਿੱ ਥੇ ਵਮਲ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸਦੇ 
ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਸੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ. ਸਾਡੀ ਭੈਣਾ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਨ ੰ  ਮਾਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਭ ਆ (ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਭੈਣ) ਚੌਬੁਰਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 47 ਪੰੁਛ ਰੋਡ 'ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. ਕਈ 
ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਰਕਜੀ ਜਗ੍ਹ ਬਣ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਆਏ 
ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਇਕਿੱਠਾ ਹੰੁਦੇ.  



'ਹੁਣ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਵਰਆਣਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤ੍ਾਯਾਜੀ ਵਪਿੱਛੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ. ਵਕਸੀ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੋਜੁਦਗ੍ੀ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ ਜਦ ਤ੍ਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਹਵਰਆਣਾ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ 
ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਸੇਠ ਵਪਆਰੇਲਾਲ ਤ੍ਾਯਾਜੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਵਗ੍ਆ. ਸੇਠ ਵਪਆਰੇਲਾਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ, 'ਰਾਣਾ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੀਨ, ਵਦਨ ਦ ੇਵਕਤ੍ ਤ੍ੁਸੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਿੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬੇਘਰ 
ਹੋ ਕੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਜਾਨਾ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਵਹਫ਼ ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਤ੍ੁਸ਼ੀਂ ਇਿੱ ਥੇ 
ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤ੍ੇ ਸੌ ਜਾਉ'. 

'ਵਫਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਵਵਚ ਇਿੱਕ ਟਰਿੱ ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ.ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਯਾਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਤ੍ਾਯਾਜੀ ਨ ੰ  ਪ ੰ ਛ 
ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਚਲਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਬੁਆਜੀ ਉੱਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ, ਆਖੀਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ 
ਮੇਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਕਸੀ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ.  

'ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹ ਤ੍ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ 
ਸੀ. ਉੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਪਸਤ੍ੌਲ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਦ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਦਾ ਵਪੰਡਾਂ ਅਤ੍ੇ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਹ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ 
ਸਾਨ ੰ  ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤ੍ਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਟਰਿੱਕਾਂ ਤ੍ੇ ਸਾਮਾਨ ਚੁਕਣ ਤ੍ੇ 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ ੇਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਸੰਗ੍ੀਤ੍ ਦੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਤ੍ੇ ਸ਼ਰਨਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ਮੀ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀ. ਖ਼ਾਵਲਸਤ੍ਾਨੀ 
ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਵਦਆਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ.  

'ਮੇਰੇ ਕੁਿੱ ਛ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਵਰਆਣਾ ਜਾ ਚੁਕੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਨੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜਮਾਵਤ੍ਆਂ ਨ ੰ  
ਵਮਲ ਚੁਕੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਰਆਣਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਨਵਹਰੁ ਨੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਿੱ ਕ ਵਡੇਰੇ ਲੇ.ਕ.ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਮਦ ਖਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਵਜਸ ਦਾ 
ਨਾਤ੍ਾ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਨਾਲ ਸੀ. ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ੍ ਵਾਪਸ ਲੌਟਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਅਤ੍ੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੌਟਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. ਪਰ ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਗ੍ਏ ਸੀ ਵਕ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹ ਤ੍ ਦੇਰ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਤ੍ੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿੱਥੇ 
ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪ ਰੇ ਪਿੱਛਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਕਾਰਾ ਤ੍ੇ ਵਸ ਗ੍ਏ; ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਛ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਆਵਰਫਵਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਵਚਚਾਵਤ੍ਨੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਦ ਜੇ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਸ਼ੇਖੁਪ ਰਾ (ਮਾਨਾਵਾਲ) ਅਤ੍ੇ 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਦਲ ਹਵਰਆਣਾ ਤ੍ੇ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਰਆਣਾ ਦੀ ਵਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਰਵਹਣਾ 
ਹੈ.'     
 

ਕਾਂਗੜਾ 
 

ਕਾਂਗ੍ੜਾ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸਨ-ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ. ਇਿੱ ਹ ਇਿੱਕ 



ਵਹੰਦ  ਪਰਬਲ ਵਜਲਹਾ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999 ਨ ੰ  ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ 
ਪੇਂਟਰ, ਬੁਿੱ ਤ੍ਾਕਰ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਰਨਾਥ ਸਹਗ੍ਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਉਪਰ 
ਇਤ੍ਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ੜਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੀ ਸਹਗ੍ਲ ਨੇ ਇਹ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
 

ਅਿਰ ਾਥ ਸਿਗਲ 
 

'ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ, ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਂ. 1939 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ 
ਕਾਲਜ ਤ੍ੇ ਪੜਹਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ 1941 ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ੀ. ਮਈ 1947 ਤ੍,ੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਕਉਂਵਕ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਲੁਿੱ ਟਪਾਟ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਜਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਬੇਹਦ 
ਵਪਆਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਦਲ ਤ੍ੋੜਣ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 
ਆਇਆ, ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਹਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਕਾਂਗ੍ੜਾ-ਕੁਲ  ਦੀ ਘਾਟੀ ਤ੍ੇ ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਦਾ ਪ ਰਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ. 35,000 ਤ੍ੋਂ ਵਸਰਫ਼ 9,000 ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚ ਕੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾ ਸਕੇ. ਦਵਰਆ ਵਬਆਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਸ਼ਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਦਬ , 
ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਰਹੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਬੀਮਾਰ 
ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨ ੰ  ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਬਰਛੇ ਉਪਰ 
ਚੜਹਾਏ ਹੋਏ ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤ੍ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਟੀਆਂ ਲਿੱ ਤ੍ਾਂ, ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ 
ਤ੍ਕ ਸਤ੍ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ.' 
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ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਦਿੱਲੀ 

 
ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਇਕਾਈ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਵਹਸਾਰ, ਰੋਹਤ੍ਕ, ਕਰਨਾਲ, ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉੇ ਅਤ੍ੇ ਵਸਮਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 
ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਜ਼ਲਹੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 
(ਇਸ ਦੀ ਅਲਗ੍ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆ ਂਵਵਿੱ ਚ), ਅੰਬਾਲਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਮਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਸੀ. 

ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ ਨੇ 4 ਅਕਤ੍ੁਬਰ 1947 ਨ ੰ  ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ 
ਹੋਰ ਲੁਵਧਆਣਾ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਲੰਬੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਲਖੀ. ਉਹ ਇਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ 
ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ ਹੋਣਗ੍ੇ 
ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਇਣ ਜਗ੍ਹਾਂ 
ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ 
ਨੇ ਵਕ ਵਸਰਫ਼ ਵਰਆਸਤ੍ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਹੇਠ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ.  
 

ਅੰਬਾਲਾ ਨਜ਼ਲਹਾ 
 

ਅੰਬਾਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ. ਰੁਪਰ ਤ੍ਕਸੀਲ ਤ੍ੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਪੰਡ ਸਨ. ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ ਨੇ ਇਣ ਅਵਹਮ ਮੁਿੱ ਦੇਆਂ ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ: 

 

1. ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁਿੱ ਟਣਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ 
ਵਕ ਲੁਿੱ ਟੇਰੇਆਂ ਨ ੰ  ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਾਮੀਲ ਵਸਰਫ਼ ਵਡਪਟੀ 
ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਦ ਜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਥਲੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਤ੍ਾਮੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤ੍ੋੜਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. 
2. ਸੀਸਵਾਂ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਰੁਪਰ ਤ੍ੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਹਣ ਕੇ, ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਰਾਲੀ ਕੈਂਪ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ. ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ 
ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕੈਪਟੇਨ ਨੇ 300 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਵਖਆਂ. 



3. ਘਿੱਗ੍ਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਵਰਆਸਤ੍ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਉਪਰ ਇਿੱ ਕ 
ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਿੱਖ ਵਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਦਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ. 
4. ਭੇਰੈਲੀ, ਖਰਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਸਈਦ ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਹੰਦੇ 
ਸਨ, ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਿੱ ਖ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ (ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਰਆਸਤ੍ ਪਵਟਆਲਾ 
ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ) ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਹੈ ਵਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਨੌਜਵਾਨ 
ਸਈਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਖ ਆਂ ਤ੍ੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ 
ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖ ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (1993:2003). 

 

ਸਈਦ ਕਾਿੁਰੁੱ ਜ਼ਿ  ਸ਼ਾਿ 
'ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਅਹਰਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ 
ਸੀ. ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਗ੍ੀ. ਅੰਬਾਲਾ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਅਹਰਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗ੍ੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸੀ. ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 
ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਆਗ੍  ਅਹਰਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਇਏ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤ੍ਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਏ. ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ ੇ
ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ. ਮੀਂਹ ਅਤ੍ੇ ਰਾਹ ਤ੍ੇ ਹੋਏ 
ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਕਈ ਬੀਮਾਰ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨ. ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾਂ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤ੍ੇ ਮਰ 
ਗ੍ਏ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਮੋਜ ਦ ਸੀ.' 
 

ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਵਹਦ ਨ ੰ  ਸਟੌਕਹੋਮ ਤ੍ੇ 1970 ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ ਸੀ. ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ 
ਸਕ ਲ ਔਫ ਸਟੌਕਹੋਮ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੇ ਪੜਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੈਂ ਪੌਵਲਵਟਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਵਭਾਗ੍ ਤ੍ੇ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਹੋਈ, ਅਕਤ੍ ਬਰ 1947 
ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਬਪਦਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. 20 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਇਿੱਕ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ. 
 

ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਨਿਦ 
 



'1947 ਤ੍,ੇ ਮੈਂ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ 
ਰੁਪਰ ਤ੍ਹਸੀਲ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਵਿੱਚ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰਾਂ ਦਾ ਵਪੰਡ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਵੀ 
ਗ੍ੁਿੱ ਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਵੀ ਜੋ, 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਦਵਲਤ੍ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਸਨ, ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 
ਵਕਨੋਲੀ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਕਨੋਲੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਵਕ 
ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬ ਲ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਵਤੰ੍ਨ ਪੁਸ਼ਤ੍ਾਂ ਤ੍ਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਸਮਲਾ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ 
ਭੈਣਾਂ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਜੋ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਰੁਪਰ ਅਤ੍ੇ 
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਗ੍ੇ. ਪਰ, ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਦੇ 
ਵਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਕਬਰਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਅਤ੍ੇ ਖੁਲੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੈਨੀ ਪਈ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਉਥੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਲ ਤ੍ਦਾਦ ਇਿੱਕ ਲਿੱ ਖ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. 
ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ ਰਹੇ. ਸਾਡੇ ਡੰਗ੍ਰ ਸਾਡਾ ਵਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡ ਰਹੇ ਸੀ; ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਗ੍ੈਰ-ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕਊਂਵਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਗ੍ਠਤ੍ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਪੁਵਲਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਕਾਰੀਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਛ ਰੇ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬਰਛੇ, ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ੇ. 

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਸਹਾਇਿੱਕ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਕਬਰਗ੍ਾਹ ਆਏੇ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਸਾਰੇ 
ਹਵਥਆਰ ਜਮਾ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਾਨ  ਕੁਰਾਲੀ ਤ੍ਕ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਵਅਦਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਆਗ੍  ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰਕਾਰ ਮਿੱਨ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਚਾਲਾਕੀ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤ੍ਕ ਤ੍ੁਰਨ ਲਗ੍ੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ ਦੁਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਘਨੇ ਜੰਗ੍ਲ, ਛੋਟੀ 
ਪਹਾਵੜਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ. ਅਸੀਂ ਜਦ ਤ੍ੁਰੇ, ਤ੍ਦ ਬਰਸਾਤ੍ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਚੁਵਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਬੁਆ, ਦੋ ਭਰਾ, ਇਿੱਕ ਭੈਣ ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 
ਦ ਜੇ ਸਦਿੱ ਸ ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਤ੍ੁਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਧਾਰਾ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਕੁਿੱ ਝ 
ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਢ ੰ ਘੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਔਰਤ੍ਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱ ਚੇ, ਡੁਿੱ ਬਣ ਲਗ੍ੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਨੇ ਚਨੇ ਅਤ੍ੇ ਮਕਈ ਦੇ 
ਦਾਨੇ ਸੀ. ਰਾਹ ਤ੍ੇ, ਹਵਥਆਰਾਂ ਲਈ ਵਫਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਲੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਜੇਵਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਕੀਮਤ੍ੀ 
ਧਾਤ੍ੁ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱਥਰ ਜਮਾ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਹਾਇਿੱਕ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਸਾਨ  ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ 
ਜਾਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਾਂ". ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਜੇਵਰ ਪਹਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੇਵਰ ਇਨੀ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਗ੍ਏ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਨ, ਹਿੱਥ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਲੇ ਲਹ -ਲੁਹਾਨ 
ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੀ ਬੁਆ ਵਜਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਪਵਹਣ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਣੀ 
ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕ ਗ੍ਈ. 



'ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਾਨ ੰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ੁਰਨ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਾਫ਼ੀ 
ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਫ ਫਾ ਇਿੱ ਹ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤ੍ੇ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਮੰਦ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਹ 
ਉੱਚੀ ਘਾਹ ਅਤ੍ੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਨਿੱ ਸ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ. ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ 
ਵੀ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਭਿੱਜ ਵਗ੍ਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਉਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 

'ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਟ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਕਈ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ. 
ਅੰਨੇਵਾਹ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲ ਰਵਹਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਗ੍ੋਲੀ ਲਗ੍ਦੇ ਹੀ ਵਡਗ੍ ਜਾਂਦੇ. ਅਖੀਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ 
ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਪਹਂੁਚੇ. ਤ੍ਦ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸੀ. ਕਈ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਡ ਿੱ ਬ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਚੌਥਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੀ ਕੁਰਾਲੀ ਪਹੰੁਵਚਆ. 

'ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਇਤ੍ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 
ਵਤੰ੍ਨ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ. ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰਣਾ ਪਇੰਦਾ ਸੀ. 
ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਮੰੁਗ੍ਫਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਸਹਤ੍ ਲਈ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ 
ਸਨ. ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹਿੱਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੌਚਾਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਗੰ੍ਦਗ੍ੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀੜੇ ਘੁਮ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਹੈਜਾ, ਮਲੇਵਰਆ, ਟਾਇਫ਼ਾਇਡ ਅਤ੍ ੇ
ਵਨਮੋਵਨਆ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ 
ਵੀ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਫ਼ਰਸ਼ ਤ੍ੇ ਲੇਟੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਰੋਣ 
ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਹ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ. 

'ਅਖੀਰਕਾਰ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੁਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਲੈ ਆਉਣ 
ਲਈ ਟਰਿੱਕ ਭੇਜੇ. ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਭਿੱਜਣ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਵਾਲਟਨ ਪਹੰੁਚੇ. ਉਣ 1 ਲਿੱ ਖ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਹੀ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਿੱ ਚ ਕੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ. ਜਦ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਅਤ੍ੇ ਦੁਜੇ ਵਪੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਵਸਮਲਾ ਤ੍ੋਂ ਵਸਿੱ ਧਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਬਲਕੁਲ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਵਾਲਟਨ ਕੈਂਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸ਼ਕਸ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ, ਵਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੈਲੇਟੀਸ ਹੋਟਲ ਲੈ ਆਏ, ਵਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ੍ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਸਾਵਹਵਾਲ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਣ ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ 
ਬਣਾਇਆ. 

'ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਵਜਸਟਰੀ ਪ ਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਨ  ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਮਵਲਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈ. 
ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਚੁਕ ਕੇ ਰਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਬਚਾਈ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ 
ਕਰਣਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੋਂ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋਇਆ.' 



 

ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਈਦ 
 

ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, 21 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਗ੍ਏ ਵਜਥੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਵਹਦ ਦੇ 
ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਈਦ ਵਕਾਲਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਈਦ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਵਿੱ ਡੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1937 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਗ੍ਨੌਲੀ ਦੇ ਸਕ ਲ ਤ੍,ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਮੰੁਡੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਣਾਅ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 
ਇਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਥੇ ਤ੍ਕ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਵਧਆਪਕ ਵੀ ਗ੍ੈਰ-ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਬਣ ਗ੍ਏ 
ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਹਕੀਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. 
ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹਾਵੀ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਵਹੰਦ  ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਸਾਨ  ਮਲੇਛ ਸਮਝਦੇ ਸੀ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਸਕ ਲ਼ ਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਟ ਟੀ ਤ੍ੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਮਨਹ ਾਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ 
ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ 
ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੁਪਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਦਾਵਖ਼ਲਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਥੇ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ੍ 
ਤ੍ਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸੀ. 

'ਇਸ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱਖ-ਮੁਸਵਲਮ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਹੈ. ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ 
ਨਜਦੀਕ, ਚਮਕੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਵਜਥੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇਆਂ ਨ ੰ , ਮੁਘਲਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ੀਉਂਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. 
ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਖੁਣਸ ਰਹੀ ਹੈ. 1905 ਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਗ੍ੁਿੱ ਜਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਗ੍ਉ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ੁਜਰਾਂ ਦੇ 
ਅਸਲੀ ਰਵਹਬਰ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲਹਾ ਰੁਪਾਰੀ (ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ, ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਸਈਦ, ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-
ਤ੍ਵਅਯਬਾ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦੀ ਸੰਗ੍ਠਨ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁਵਕਆ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਬਣੇ), ਇਸਲਾਮ 
ਦੇ ਅਹਲ-ਏ-ਹਦੀਥ ਮਿੱਤ੍ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤ੍ਾ ਚੇਲੇ ਸਨ. 

'ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਜਦ ਜੁਮਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਸਖਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ੍ 
ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 30-40 ਵਸਿੱਖ 
ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਸ ਝੜਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਅਤ੍ੇ 1947 ਤ੍,ੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਜੋ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ, ਬਲਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 1905 
ਵਵਿੱ ਚ ਜੋ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇਆਂ ਨਾਲ, ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜੋ ਨਾਇੰਨਸਾਫ਼ੀ 
ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ, ਵਸਿੱ ਖ ਬਦਲੇ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਡਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਨਾਲੋਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. 
ਡੰਗ੍ੋਲੀ, ਡੋਗ੍ੋਲੀ, ਗ੍ਨੋਲੀ, ਚੰਵਡਆਲ, ਮਰਸਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਕਬਰਗ੍ਾਹ, ਵਮਆਂ ਕਾ 
ਕਬਰਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ. ਇਹ ਕਬਰਗ੍ਾਹ, ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਇਿੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੀ, 



ਜੋ ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ. ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਮੀਂਹ 
ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਸ਼ੀ. ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਲੁਵਧਆਣਾ, ਪਵਟਆਲਾ ਅਤ੍ੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਕਈ ਵਾਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਿੱ ਲਹਾ ਰੁਪਾਰੀ ਨੇ ਲੜਾਕੇਆਂ ਦੀ ਟਲੋੀਆਂ ਗ੍ੁਟਾਂ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ, ਜੋ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤ੍ੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 
ਗ੍ੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. 

'ਅਕਤ੍ੁਬਰ ਤ੍ੇ ਕਰੋਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਕਈ ਮੀਲ 
ਲੰਬਾ ਸੀ. ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲਾਉਡਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਸ਼ੀਂ ਸੁਿੱ ਟ ਦਇਅੇ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨ ੰ  ਛੋਟੇ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਅਿੱਗ੍ੇ ਸਨ, ਕੁਿੱ ਝ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਪਿੱਛੇ. ਤ੍ਦ, ਉਹ ਹਵਥਆਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਗ੍ੇ 
ਅਤ੍ੇ ਇਥੋਂ ਤ੍ਕ ਵਕ ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਲੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਖੇਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਨਿੱਹਥੇ ਲੋਕਾਂ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਧਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰਾਂ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜੀ, ਮਾਸੜ ਅਤ੍ੇ 
ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ.  

'ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਫੜ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਢਿੱ ਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਿੱ ਦ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਚਾਚੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਨਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਕਪੜਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਹੋਰ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਜੋ 
ਵਪਛੇ ਰਹ ਗ੍ਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 

'ਕੁਰਾਲੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਇਿੱ ਕ ਵਜ਼ੰਦਾ ਨਰਕ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ 
ਟੋਆ ਪੁਟ ਕੇ, ਲਾਸ਼ ਨ ੰ  ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਵਾਵਲਦਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਵਸਿੱ ਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆਂ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ 
ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਵਮਹਰਬਾਨ ਵੀ ਸਨ. ਮੰਗ੍ਲ ਵਸੰਘ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸੈਨੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ 
ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਚ ਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਉਹ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਚੀਨੀ ਅਤ੍ੇ ਖਾਂਣ ਦਾ ਦ ਜਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਂਦੇ ਦੀ. ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ 
ਦੋਸਤ੍ੀ ਸੀ, ਮਦਦ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਕਈ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ.' 
 

ਡੰਗੋਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 



29 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨ ੰ , ਦੇਰ ਦੁਪਵਹਰ ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ,ਂ ਵੀਰੇਂਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਆਏ. ਇਹ ਰੁਪਰ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ 10 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਹੈ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਥੇ 
ਮਾਨਸ ਨ ਜਲਦੀ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ. ਛੋਟੀ ਪਹਾਵੜਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾਂ, 
ਡ ੰ ਘੀ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਨਵਹਰ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਇਣ ਸਭ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 
ਨੰੁ ਬਹੁਤ੍ ਉਪਜਾਉ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ. ਉੱਤ੍ਰ-ਪ ਰਬ ਤ੍ੇ ਹੀ ਵਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਜਥੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਠਦੀ ਹੋਇਆਂ ਵਸ਼ਵਾਲਕ ਪਰਵਤ੍ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਨੇ. 
 

ਨਛਤੱਰੂ  
 

'ਮੈਂ ਵਪੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ 1947 ਤ੍ੇ ਵੀ ਇਥੇ ਸੀ. ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਟ ਨੇ, ਜੋ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਰਵਹੰਦੇ 
ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਿੱ ਵਖਆ ਉਮਰਾ ਗ੍ੁਜਰ (ਉਮਰ ਦੀਨ) ਸੀ. ਜਦ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਦ ਸਤ੍ਲਜ ਪਾਰ ਸਾਰੇ ਵਪੰਡਾਂ 
ਨ ੰ  ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੱ ਸਣ 
ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰਦੇ. ਉਹ ਦਵਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਬਰਗ੍ਾਹ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਥੋੜਾ ਅਗ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪੀਰ ਘੌਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦਫ਼ਨ ਹੈ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 80,000-100,000 ਲੋਕ ਇਥੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਸੀ. ਲੰਬਰਦਾਰ 
ਉਮਰਾ ਨੇ ਸਾਨ  ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਬਦਲਾ 
ਲੈਣਗ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਖਨੋਲੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਮੁਸਵਲਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਪੰਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਪਿੱਕਾ 
ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈ 
ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ , ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ 
ਸੀ, ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ. ਤ੍ੁਹਾਨ  ਅਗ੍ਰ ਪ ਰਾ ਵਕਿੱ ਸਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤ੍ੇ ਤ੍ੁਸੀਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਮਲੋ. ਉਹ 
ਹੁਣ 80 ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗ੍ਏ ਨੇ.' 

ਅਸੀਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪੰਡ ਤ੍ਕ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗ੍ਿੱ ਛ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜੋ ਸਾਨ  ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਤ੍ੇ ਘਰ ਲੈ ਗ੍ਈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ, ਇਿੱਟਾਂ ਦਾ ਬਵਣਆ ਪਿੱਕਾ ਘਰ ਸੀ. ਲੰਬਰਦਾਰ 
ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਉਸ ਜਾਤ੍ ਨਾਲ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਅਛ ਤ੍ ਮਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 
ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਘਰ 
ਪੁਰਾਣੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ-ਇਹ ਵਕਹਨਾ ਮ ਸਕਲ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਤ੍-ਪਾਤ੍ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ 
ਲਈ ਵਕ ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਮਲ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਅਹਾਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਵਬਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਅਿਰ ਨਸੰਘ 
 



'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਵਵਿੱ ਚ 1922 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹਵਰਜਨ ਪਰਵਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਮੁਸਵਲਮ 
ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹਵਰਜਨ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਲੰਬਰਦਾਰ 
ਉਮਰਾ ਬਹੁਤ੍ ਨੇਕ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ ਖੈਰ ਦੀਨ, ਸ਼ਾਹ 
ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹਿੱ ਮਦ. 

'ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਸਨ. 1947 ਤ੍ਕ, ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਕ ਨ ਸੀ ਪਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦੇਆਂ, ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ 
ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਆਸਤ੍ ਨਲਾਗ੍ੜ ਅਤ੍ੇ 
ਨੁਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਸ ਫ਼ੀ ਗ੍ੌਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤ੍ੇ ਕਬਰਗ੍ਾਹ, ਤ੍ ੇ
ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ 100,000 ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. 

'ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਮਰਾ ਨੇ ਸਾਨੁ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਨ  ਉਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  
ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਣ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਹਵਰਜਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਥ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ, ਪਰ ਸਾਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ, ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਾਂ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਗੰ੍ਡਾਸੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਇਥੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਖਨੋਲੀ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਵਹਣ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਆਈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਵਵਿੱ ਂਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ. 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਕੁਰਾਲੀ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਝੜਪਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਂਪ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਫਰ ਉਹ 
ਇਥੋਂ ਉੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ, ਵਫਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਪੀਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਵਟਿੱ ਲੇ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਉਥੇ 
ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਕ ਰਹੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਸਿੱ ਖ ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਲ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਪੰਡਤ੍ 
ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੰਦ (ਵਜਸ ਨ ੰ  ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਈਦ ਨੇ ਸਹਾਇਿੱਕ ਉਪ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ) ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਹਵਥਆਰ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜੇਵਰ ਅਤ੍ੇ ਨਗ੍ਦੀ ਜਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਨੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਹੀ ਫੌਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਨ-ਗ੍ਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ੋਲਾਬਾਰੀ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਇਿੱਕ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤ੍ੇ ਲਾਸਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਬਖਵਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਵਖਆ. ਫ ਲੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਧਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਛਿੱ ਪੜਾਂ ਤ੍ੇ ਤ੍ੈਰ ਰਵਹਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਖ ਹ ਉਣ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਲ ਵਕਿੱ ਨੀ ਮੌਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰ ਤ੍ਦਾਦ 
ਹਜਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਵਫਰ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ 
ਵਰਹਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਸਭ ਨ ੰ  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਤ੍ਾ ਹੈ. ਇਥੇ 
ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਹੁਤ੍ ਅਮਨਪਸੰਦ ਸਨ. ਇਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਗ੍ਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.' 
 



 ਸੀਬ ਕੌਰ ਜਾਂ ਅਜ਼ਿਤ ਬੀਬੀ 
 

ਡੰਗ੍ੋਲੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ੍, ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ੍ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਜੋ ਵਕ ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਨੇ ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱ ਡੀ ਹੋਈ. ਅਮਰ 
ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਪੰਡ ਫੁਲ ਖੁਰਦ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਲਭਣ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਵਕਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚੇ ਵਜਥੇ ਗ੍ਾਂਵਾਂ, ਮਿੱਝਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਬਕਰੀਆਂ ਇਹਾਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਮੌਜੁਦ ਸਨ. ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਇਿੱਕ ਵਕਰਪਾਲ  ਅਤ੍ੇ ਵਪਆਰੀ ਸ ਰਤ੍ ਵਾਲੀ ਔਰਤ੍ ਸਾਬਤ੍ 
ਹੋਈ. ਇਹ ਵਵਰਤ੍ਾਂਤ੍ ਵਕਸੇ ਵਕਿੱ ਸੇ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਜੀਬ ਹੈ: 

'ਮੈਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਮਵਹਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਜਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 
ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ੍ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਵਮਲ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਉਵਰਵਸਅਰ ਦੇ ਕੋਲ 
ਲੈ ਆਈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਨਵਹਰ ਦੇ ਵਵਭਾਗ੍ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਹ ਔਰਤ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਲੇ ਗ੍ਈ. 

'ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜੀ (ਵਸਿੱ ਖ ਉਵਰਵਸਅਰ ਦਾ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜ਼ਕਰ) ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ ਅਤ੍ੇ 
ਨਾਲੋਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਪਰ 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਪਤ੍ਾ ਸਮਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬੇਟੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਦ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ 
ਆਈ, ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟ ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਵਪਾਰ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਣ 
ਲਗ੍ੇ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮਤ੍ ਬਦਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, 
ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰੋਤ੍ ਸੀ. 

'ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਵਕਤ੍ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਜਦ ਮੈਂ ਵਿੱ ਡੀ ਹੋਈ ਤ੍ਦ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਵਆਹ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤ੍ੇ ਪੋਤ੍ਾ-ਪੋਤ੍ੀ ਹੈਗ੍ੇ 
ਨੇ. ਪਰ, ਇਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਭੁਲੀ ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਰੋਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ. 

'ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਵਵਆਹ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਸ 
ਔਰਤ੍ ਨਾਲ ਵਮਲੀ ਵਜਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਸਿੱਜਣ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. 1990 ਤ੍ੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁਅੇ ਤ੍ੇ ਆਈ 
ਅਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ . ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੇਰਾ ਮੁਸਵਲਮ ਨਾਂਅ ਅਜ਼ਮਤ੍ ਬੀਬੀ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ, 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਮਲੇ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਿੱ ਕ 
ਪਿੱਕੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ ਜੋ ਵਦਨ ਤ੍ੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ੋਦ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਵਪਉ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਚੇਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ਾ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਾ 



ਵਪੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਵਕਰਪਾਲ  ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਕਿੱ ਟੜ ਵਸਿੱਖ ਬਣ ਗ੍ਈ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਲਗ੍ਾਉ ਸੀ. 

'ਉਹ ਸੰਤ੍ੋਖ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗ੍ਈ ਵਕ ਮੈਂ ਖ਼ ਸ਼ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ. ਵਫਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਚਾਚੀਆਂ ਵੀ ਵਮਲੇ. ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਤੰ੍ਨ ਵਾਰ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਗ੍ਈ ਹਾਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਤ੍ੋਹਫੇ 
ਭੇਜਦੇ ਨੇ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਵਲਮ ਬਣਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ. ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ੍ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਖ ਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ 1947 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੈ.' 

ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਦੀ ਇਿੱ ਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਲੋਕ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਅਮਲੀ ਨਜ਼ਵਰਆ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਕ ਵਕਸੇ ਅਸ ਲ਼ ਨ ੰ , ਬਹੁਤ੍ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋਇਆ. 1947 ਤ੍ ੇ
ਤ੍ਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿੱ ਖਾ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਵਰਆ ਰਿੱ ਖੇ. 
 

ਨਿਸਾਰ 
 

1947 ਤ੍ੇ ਵਹਸਾਰ ਵਜਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਫ਼ੀਸਦੀ 28 ਸੀ. ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ ਨੇ ਵਹਸਾਰ ਦੇ 
ਵਸਰਸਾ ਤ੍ਹਸੀਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ: 
 

ਵਸਰਸਾ ਸਬ-ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਰਿੱ ਵਖਆਤ੍ਮਕ ਵਾਵਹਨੀ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਇਸ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱ ਟਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਤ੍ਾਉਣ 
ਦੀ ਵਹਿੱਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਵਸਰਸਾ ਤ੍ੋਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚ ਵਨਕਲੇ ਅਤੇ੍ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 60,000 
ਮੁਸਵਲਮ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਵਕ ਵਰਆਸਤ੍ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ 
ਅਵਧਕਾਰੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਹ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ 
ਮੁਸਵਲਮ ਉਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰ ਗ੍ਏ. ਕੈਪਟੇਨ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਇਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ 17 ਜਗ੍ਹਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗ੍ੇ (1993: 208). 

 

ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੋਇਲ 
 

ਮੇਰੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਚ 2004 ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਵਮਲ ਇਿੱਸਰ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨ ੰ  
ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਚੁਵਕਆ ਹੈ, ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਮਲਾਉਣ ਲਈ 
ਲੈ ਗ੍ਈ, ਵਜਸ ਨੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਕਰਕਟ ਵਖਡਾਰੀ ਇੰਜ਼ਮਾਮ-ਉਲ-ਹਿੱਕ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਹਾਂਸੀ, 
ਵਹਸਾਰ ਤ੍ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱ ਵਹਆ ਕਰਾਈ ਸੀ. ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਗ੍ੋਇਲ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 
'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਕਰਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ, ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਹੰਸੀ ਦੇ ਘਰ 
ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਵਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 
ਨੇ ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਹੋਟਲ ਤ੍ੇ ਵਮਲਣ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਇਿੱਜ਼ਮਾਮ ਵਾਪਸ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 



ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨ ੰ  
ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ. ਫ਼ਸਾਦ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੀ ਜਾਣ ਬਚਾਈ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਜਦ ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਵਾਪਸ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਦ 
ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਪੁਵਛਆ: "ਅਰੇ 
ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੈਸੀ ਹੋ ਤ੍ੁਮ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਭਾਈ ਸਾਵਹਬ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹ ੰ ." ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਲ-ਬਾਤ੍ ਚਲਦੀ ਰਹੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਦੇ ਵਨਕਾਹ ਦੇ ਸਾਨ  1999 ਤ੍ੇ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਵਕਤ੍, ਪਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ 
ਲਾਹੌਰ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵੀਸਾ ਵਮਲਣ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. 

'ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਵਹਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ 
ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਕ ਮੈਂ 
ਪ ਰੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸੀ. ਘਰ ਦੀ ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਬੇਹਦ ਵਨਿੱਘ ੇਅਤ੍ੇ ਵਕਰਪਾਲ  ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤ੍ਾਨ 
ਸਫਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਲਾਂਗ੍ੀ. 
 

ਰੋਿਤਕ 
 

ਰੋਹਤ੍ਕ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਵਾਦੀ ਵਵਿੱ ਚ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ. ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ 
ਨੇ ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ: 
 

'ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਰੋਹਤ੍ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ 
ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਇਿੱ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਸੋਨੀਪਤ੍, ਬਹਾਦਰਗ੍ੜ, 
ਗ੍ੋਹਾਨਾ ਅਤੇ੍ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਵਕ ਬਹਾਦਰਗ੍ੜ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਸਾਰ ੇ
ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁਿੱ ਝ ਵਪੰਡਾਂ ਤੇ੍ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤੇ੍ ਜਾਟਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਕਲਾਨੌਰ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਦਾਦ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਰੋਹਤ੍ਕ ਨ ੰ  ਵੀ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ੍ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀ (1993: 
207–8). 

 

ਿੋਿੱਿਦ ਫ਼ਰੀਦ ਨਿਰਜ਼ਾ 
 

'ਮੇਰਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰੋਹਤ੍ਕ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਘਲ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਕਰੀਬੀ ਪਰਵਾਰ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਕਿੱ ਟੜ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾਜੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸਨ. 
ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ 
ਜਾਇਏ. ਮਗ੍ਰ, ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਣ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਰੈਡਕਲੀਫ 
ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ, ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਏ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ 



ਸਾਨ  ਭਿੱਜਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਰੋਹਤ੍ਕ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ੍ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡ ੰ ਘੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸੀ. 

'ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇ, ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਜਾਂ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਰੋਹਤ੍ਕ ਅਤ੍ੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਗ੍ੇ. ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਰਾਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਆਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, 
ਵਦਨ-ਦਹਾੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਵਦਨ ਤ੍ਕ, ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹ 
ਸਕਾਂਗ੍ੇ. ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਵਦਿੱ ਲੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ, ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵਕ ਜਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ, 
ਤ੍ਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਆ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਚੁੰ ਵਕ ਸਾਡੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕਾਤ੍ ਸਨ, ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਸਾਵਹਵਾਲ (1947 ਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਚਲੇ ਜਾਣਾ 
ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਵਜਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. 

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਅਤ੍ੇ, ਸਾਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਹਿੱਥ, ਅਫ਼ਰਾ-ਤ੍ਫ਼ਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਕਲ ਜਾਣਾ ਪਇਆ. ਦ ਜੇ ਵੀ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸਾਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ; 
ਦ ਜੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵਸਕ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰੀਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਵਕਲਾਂਗ੍ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹਮਲਾਵਰ 
ਕੁਿੱ ਝ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਲੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਰ 
ਸ਼ਰੀਰ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਵਜਣ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਥੇ ਲਾਵਾਰਸ, ਮਰੀ 
ਪਇਆਂ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਹਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸਨ, 
ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. 

'ਕੈਂਪ ਵਵਿੱ ਚ, ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ਰਸਯੋਗ੍ ਸਨ. ਮਾਨਸ ਨ ਦੀ ਬਾਵਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਤ੍ਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ. ਕਈ 
ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ, ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਔਰਤ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੰ  ਫਵੜਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਅਲਗ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ 
ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਿੱਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਇਏ ਗ੍ਏ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. 

'ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹਲਾਕ 
ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਰ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਆਏ. ਵਦਿੱ ਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  
ਵਮਲ ਸਕੇ. ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਆਏ. ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਰੋਹਤ੍ਕ ਜਾਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ 82 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਜਲਦ ਹੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਇਸ਼ ਤ੍ਦ 
ਪ ਰੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਅਗ੍ਰ ਅਲਿੱ ਂ ਹਾ ਇਸ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ.' 

 

ਨਬਰਗੇਨਡਅਰ ਸਰਜੀਤ ਨਸੰਘ ਚੌਧਰੀ 
 



ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸਿੱਖ ਲੇਖਕ, ਵਤ੍ਰਵਦਵੇਸ਼ ਵਸੰਘ ਮੈਨੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਨੋ 
ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋਸਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾਜੀ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ 2005 ਦੇ 
ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਮਵਲਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਵਰਆਨਾ ਦੇ ਮੁਖਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ 
ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 

'ਮੇਰਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਕਹੁਤ੍ਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਨਾਲ ਹੈ. ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੇਂਟ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਪਟੇਨ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਇਰਾਕ ਤ੍ੋਂ 1947 ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਉਧਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਰੋਹਤ੍ਕ ਤ੍ੇ ਸੀ. 1 ਸਤੰ੍ਬਰ 
1947 ਤ੍ੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 1948 ਤ੍ਕ, ਮੈਂ ਵਗ੍ਆਰਾਂ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਰੰਘਰਾਂ (ਰਾਜਪੁਤ੍) ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ 
ਕੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਕਸ ਰ ਸਰਹਿੱਦ ਲੈ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ੍ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ੍ ਦੇ 
ਬਾਵਜ ਦ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਜੋ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਨਿੱ ਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤ੍ ੇਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ 
ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਦੋਨੋ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਵਹਸ਼ੀ ਵਰਗ੍ਾ ਸਲ ਕ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ 
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਨਭਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਰੰਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ਕ ਪਹੰੁਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ.' 
 

ਕਰ ਾਲ 
 

ਕਰਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ 
ਖ਼ਾਨ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ, ਕਰਨਾਲ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. 28 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨ ੰ , ਵਹਤ੍ੇਸ਼ 
ਗ੍ੋਸਾਈ,ਂ ਵਵਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ਕ ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਵਵਵਰੰਦਰ ਦੇ 
ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਬਰਾਹਮੜ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, 
ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਭੁਿੱ ਲ ਵਗ੍ਆ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਵਡਤ੍ਜੀ ਕਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਕਰਨਾਲ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕ 
ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਉਪਰ ਵਹੰਦ  ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ.  ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ 200-300 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 1945-46 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਸਨ. 
ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਰ ਛੋਟੁ ਰਾਮ (ਸਵ.1945), ਕਰਨਾਲ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ੍ ਦੀ ਅਨੇਕਤ੍ਾ ਜਲਦ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਣਾਅ ਵਿੱ ਧਣ ਲਗ੍ਾ. 
 

ਖ਼ਾ  ਬਿਾਦਰ ਿਨਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ 
 

ਆਪਣੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ, ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ ਕਰਨਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ: 
 



ਕਰਨਾਲ ਤੇ੍ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਵਪੰਡਾਂ ਤੇ੍, ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨ ਅਤੇ੍ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਖ਼ਬਰ ਵਮਲੀ ਸੀ ਵਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਿੱ ਡੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤੇ੍ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤੇ੍ 20 ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ਕ, 
ਉਹ ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਣ ਤੇ੍ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਵਜ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗ੍ੇ. ਮੁਨਾਸਬ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਜਲਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਿੱ ਕ 
ਹਿੱਲ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜਤ੍ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 
ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਜੋ ਹੁਣ ਤ੍ਕ ਕਰਨਾਲ ਤੇ੍ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਕਿੱ ਮ 
ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਕਰਨਾਲ ਤੇ੍ 20 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ੍ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫ਼ਸਾਦ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਪੰਵਡਤ੍ਜੀ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ) (1993:2007). 

 

ਨਸਿਲਾ 
 

1947 ਤ੍ੇ ਵਸਮਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ. ਚੁੰ ਵਕ ਇਹ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਮੀਆਂ 
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਖੁਬਸ ਰਤ੍ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਕਦਰ ਸੀ. ਪਰ, ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਉਥੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਇਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਵਸਮਲਾ ਬਾਰੇ, ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰ 
ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 
 

ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ੍  ਤੇ੍, ਵਸਮਲਾ ਤ੍ੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਇਆਂ. ਵਸਮਲਾ ਤ੍ੋਂ ਕਾਲਕਾ ਤ੍ਕ, ਵਤੰ੍ਨ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਅਤੇ੍ ਕਾਲਕਾ ਤ੍ੋਂ ਦੋ ਗ੍ਡੀਆਂ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਆਈਆਂ. ਵਸਮਲਾ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ੍ ਕਸੌਲੀ ਤੇ੍ ਕਈ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ਦਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾ 
ਕੇ ਕਿੱ ਢਣਾ ਇਿੱ ਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਸੀ ਵਕ ਜੋ ਵਸਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ 
ਵਸਮਲਾ ਅਤੇ੍ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ੍ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਅਤੇ੍ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਰੁਪਰੇਖਾ, ਆਵਾ-
ਜਾਈ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ (1993: 208). 

 

 ਸੀਿ ਿਸ  
ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਯ .ਐਸ.ਏ ਦੇ ਵਸੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਸੀਮ ਹਸਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਫ਼ਤ੍ਾਵਾਰ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵਜਹਾ 
ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਵਲਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਯਾਦ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ: 

'1912 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਇਬਰਾਵਹਮ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਵਪੰਡ ਛਿੱ ਡ ਕ,ੇ ਵਬਹਤ੍ਰ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਮਲਾ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਚੰਗ੍ੇ ਪੈਸੇ 
ਬਣਾਏ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗ੍ਏ, ਜੋ 



ਯ ਰੋਵਪਅਨ ਤ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜ਼ੀਗ੍ੀਰੀ ਤ੍ੇ ਮੁਹਾਰਤ੍ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਚੰਗ੍ੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਿੱਲ ਰੋਡ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ. 

'ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ, ਖ਼ਾਵਦਮ ਹੁਸੈਨ, ਵਸਮਲਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਵਲ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ, ਗ੍ਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਵਸਮਲਾ ਆਉਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ. ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਾਲ ਰੋਡ 
ਦੇ ਬੇਹਦ ਨਜਦੀਕ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਰੀਡੀਂਗ੍ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ 
ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦ ਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਰੰਗ੍ਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਲੇਟੀ, ਹਰੀ ਅਤ੍ੇ 
ਸਫ਼ੇਦ. ਸੜਕ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਾੜਾ ਹ ੰ ਦਾ ਸ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਤ੍ਾਰ. ਇਹ ਵਾੜਾ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ 
ਆੜ ਹ ੰ ਦਾ ਸੀ ਚੁੰ ਵਕ ਅਗ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਤ੍ਿੱ ਖੀ ਢਲਾਣ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨੀਚੇ ਢ ੰ ਘੀ ਘਾਟੀਆਂ ਸਨ. ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੇਹਦ ਹਰੀ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਥਲੇ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਫੁਿੱ ਲ, ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ, ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ 
ਬਹੁਤ੍ ਅਵਹਮ ਪਲ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਕੋਈ 
ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਯਾਦ ਨੇ, ਵਜਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਕ ਮੁਕੰਦ 
ਲਾਲ ਸ ਦ, ਡਾ.ਪਾਮਰੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਬੀਰ ਕੋਹਲੀ. 

'ਜ ਨ ਤ੍ੇ ਵਛਟ-ਪੁਿੱ ਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਜੁਲਾਈ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਮਲਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਪੈਸੇਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਨ ੰ  ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ 
ਜ਼ੰਦਰਾ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਜੁਲਾਈ-ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 
ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਖ਼ਤ੍ਾਰ ਸੀ ਜੋ 
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨ ੰ  
ਵਜ਼ੰਦਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਅਤ੍ੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਦ ਜੀ ਚੀਜਾਂ ਲੈ 
ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਪਰਵਾਰ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕੈਦ ਸੀ. 

'ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸਮਾਇਲ ਦਾਦਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਉਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤ੍ੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਭੀੜ ਨੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪਾਰੀ 
ਵੀ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਬਾਰੇ ਵਸਮਲਾ ਤ੍ੇ ਸੁਵਣਆ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਤ੍ਕ ਹੀ ਰਿੱ ਖੀ, 
ਜਦ ਤ੍ਕ ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੇ. 

'ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍,ੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਡਾਕਟਰ, ਡਾ.ਪਾਮਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਿੱਪਨ ਹਸਪਤ੍ਾਲ 
ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਉਥੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤ੍ਕ ਸਾਨ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ. ਵਸਮਲਾ ਤ੍ੌਂ 
ਕਾਲਕਾ ਤ੍ਕ ਨੈਰੋ ਗ੍ੇਜ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ. ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ 
ਤੰ੍ਬ  ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਉਸ ਕੈਂਪ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਵਾਵਲਦਾ ਨੇ 
ਮੇਰੀ ਦੋ ਭੈਣਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕ ਲੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਸਾਨ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. 



'ਕਾਲਕਾ ਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨ ਰਵਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਦ ਜੇ ਵਰਸਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਰਾਤ੍ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਫੜ ਲੀਤ੍ੀ. ਮੁਸਾਵਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਬੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਤ੍ੇ ਤ੍ਾਂਵਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱ ਡੀ 
ਵਵਿੱ ਚ ਚੜਹ ਨਾ ਸਕੇ. ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਾਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਧਿੱ ਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦ ਰ ਹਟਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ. ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲਗ੍ੀ. 
ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਚਮਕਦੀ ਧੁਿੱ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਕਸੇ ਸਟੇਸਨ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੀ. ਮੈਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਜੋ 
ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ ਲਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਦਾਂ ਵਕ "ਸਤ੍ ਸਰੀ ਅਕਾਲ". 
ਗ੍ਾਡੀ ਰੁਕਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਭੀੜ ਹੋਰ ਨਜਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਕ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਪੁਿੱ ਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ 
ਲਗ੍ੀ. 

'ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਿੱਡੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਰੁਟ ਤ੍ੇ ਚਲ ਕੇ, ਅਿੱਧੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚੀ. 
ਸਾਨ  ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ , ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਵਾਲਟਨ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ, 
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ੁਵਾਚੇ ਹੋਏ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕਰਣ ਆਊਂਦੇ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ 
ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਬਾਰੇ ਤ੍ਦ ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਸ ਗ੍ਏ ਸੀ. 
'ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਸਲਵਸਲੇ 
ਤ੍ੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਆਪਣਾ ਕਿੱ ਮ ਮੁਕਿੱ ਮਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ 
ਦੁਆਰਾ ਵਸਮਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਘਾਟੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰੀ. ਪਵਹਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਜਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਵਹਲਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਨੰਗ੍ੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤ੍ਾ. ਮੇਰੇ 
ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦਾ ਵਸਮਲਾ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਪਹਾੜੀ ਤ੍ੇ ਚਿੱ ਲ ਕੇ ਚੜਹਦੇ ਵਕਤ੍ ਮੈਨ ੰ  ਨਾ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਦਰਖ਼ਤ੍ 
ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆਂ. 

'ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਿੱਕ ਵਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਅਤ੍ੇ ਕੁਲੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਕੁਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਮੇਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ  ਉਹ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਤ੍ੇਜ ਚਲ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਹੋਟਲ ਤ੍ੇ ਚੈਕ-ਇਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟਹਲਣ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਵਾਲਾ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਵਸਮਲਾ ਨਾਲ ਰਲਦਾ-ਵਮਲਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ 
ਮੈਂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦ ਉਠ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਜਾਖੁ ਪਹਾੜੀ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ 
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਬੰਦਰ ਵਦਧਰ-ਉਧਰ ਛਾਲਾਂ 
ਮਾਰਦੇ ਸੀ. 

'ਜਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਾੜੀ ਉਪਰ ਚੜਹ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੁਿੱਚੇ ਦੇਉਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ੍ ਵੇਖੇ. ਇਹ ਜਗ੍ਹ, 
ਵਬਲਕੁਲ ਉਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ ਜੈਦਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ੀਹ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ 
ਦੇ ਉਪਰ ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬੰਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਵਖਆ. ਦ ਜੇ ਹਰ 
ਉਮਰ ਅਤ੍ੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ, ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ.  

'ਇਹ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਵਕਤ੍ ਰੁਕ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਦੀ ਖ਼ੁਬਸ ਰਤ੍ੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਵਦਨ ਜਾਖ  ਪਹਾੜੀ ਤ੍ੇ, ਇਕਿੱਲਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤ੍ਕ ਵਰਹਾ. ਵਫਰ ਪਵਹਲਾਂ ਇਨਸਾਨ 



ਉਥੇ, ਇਿੱਕ ਪਕੌੜੇਵਾਲਾ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 
ਕੁਿੱ ਝ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਮੈਨ ੰ  ਪੁਕਾਰਦੇ 
ਹੋਏ ਸੁਵਣਆ. ਮੇਰੇ ਵਪਿੱਛੇ ਇਿੱ ਕ ਜੋੜਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਬਿੱਚੇ ਸੀ. ਉਸ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ , ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ 
ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਹਾ. ਮੈਂ ਬੇਵਝਜਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲੀਤ੍ੀਆਂ. 
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਵਚਆਂ ਵਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗ੍ਾ. 
ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਉਹ ਬੇਹਦ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਯ .ਐਸ.ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗ੍ਾ. 

'ਜਦ ਦੁਪਵਹਰ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀ, ਮੌਸਮ ਖ਼ੁਸ਼ਗ੍ਵਾਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਤ੍ਰਣ ਲਗ੍ਾ. ਉਤ੍ਰਣ ਤ੍ੇ, 
ਮੈਨ ੰ  ਚੜਹਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਿੱ ਧਾ ਵਕਤ੍ ਲਗ੍ਾ. ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ  ਮੈਂ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਿੱਕ ਵਗ੍ਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਬੈਠ ਵਗ੍ਆ. ਲੋਕ ਸੁਰਜ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਚਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਪਹਾੜੀ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਵੀ ਧੁਿੱ ਪ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਲੈਣ ਬੈਠ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਤ੍ੌਰ ਸੁਖਬੀਰ ਪਛਾਣ ਦਿੱ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਵਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਜਨਮਸਥਾਨ ਤ੍ੇ ਤ੍ੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਰਵਿੱਇਆ ਵਬਲਕੁਲ ਬਦਲ ਵਗ੍ਆ, 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਕ ਗ੍ੁਵਾਚੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਲ ਕ ਕਰਣ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਵਤ੍ਨੀ ਕਵਹਣ 
ਲਗ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਚਾਣ ਕਰਾਈ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਆਯੁਰਵੇਵਦਕ ਵੈਦ, 
ਇਿੱਕ ਰੇਸਤ੍ਰਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਸਹਯੋਵਗ੍ਆ ਨਾਲ. ਉਣ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨ ੰ , ਵਸਮਲਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 
ਬਤ੍ੌਰ ਸਦਿੱ ਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਆਇਆ ਸੀ.' 
 

ਗੁੜਗਾਉਂ 
 

ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਉਪ-ਨਗ੍ਰ ਹੈ. ਮਸ਼ਹ ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਅਤ੍ੇ ਇਨਸਾਨੀ 
ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਆਈ.ਏ.ਰਵਹਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਹਿੱਸਨਪੁਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਸਾ ਸੀ ਜੋ ਵਜ਼ਲਹਾ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ ਤ੍ੇ, 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ 30 ਮੀਲ ਦਿੱ ਖਣ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਹਿੱਸਨਪੁਰ ਇਿੱਕ ਵਮਵਲਆ-ਜੁਵਲਆ ਵਪੰਡ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਧੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਧੇ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਬਲੋਚ ਕਬੀਲੇ ਵਰੰਡ 
ਨਾਲ ਸੀ. ਵਰੰਡ ਹੁਮਾਯੁੰ  ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਈ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵਸੇ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਵਹੰਦ  
ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ. 

'ਹਿੱਸਨਪੁਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨਾਲ ਪੜਹਾਈ 
ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਵੀ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਹੰਦ  ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਵਜ਼ਆਦਾ 



ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਸਾਡੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਵੀ ਸਕ ਲ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਬਦੁਰ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 
ਸਕ ਲ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. 

'ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸਤ੍ੀਵਾਦੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ 
ਭਰਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ੀ. ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਖਾਕਸਾਰ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਵਫਰ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਤ੍ੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਦਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਕਲਵਾਲ, ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ ਦੇ 
ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵਕਾਲਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਨਹੀਂ ਸਨ. 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 
1947 ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਲੋਕ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਿੱਕ ਟਰਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾ 
ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ ਰਹੇ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ, ਉਹ ਉਥੇ ਸਵਦਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਰਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣੇ ਘਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ.  

'ਫਰਵਰੀ 1947 ਤ੍ੇ ਹੀ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਵਜਹਾ ਵਸਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਵਹੰਦ  ਜਾਟਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਉ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਵਜਸ਼ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਮੇਉ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਮੁਸਵਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ. ਉਹ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਦੋਨੋ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਗ੍ੋਤ੍ਰ ਦੀ ਬੁਨੀਆਦ 
ਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜੇਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਵਜਹਾ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਕਸੇ ਨੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਰੁਖ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 

'10 ਸਤੰ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਹਮਲਾਵਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਸਨ. 
ਸਾਡੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ ੇਕੁਿੱ ਝ ਹਮਲਾਵਾਰ ਤ੍ੇ 150 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਆਏ 
ਸੀ. ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਵਸਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਵਹੰਦ  ਜਾਟ ਸਨ. ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ. 
ਮੇਰੇ ਦੋ ਤ੍ਗ੍ੜੇ, ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਨੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 20 
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਬਵਨਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਵਘਰਣਤ੍ ਜੁਰਮ ਵਕਉਂ ਕੀਤ੍ਾ ਇਹ ਹੁਣ 
ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ. ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਲਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਦਿੱ ਸ 
ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ. ਇਸ 
ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗ੍ਈਆਂ. 

'ਵਫਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਲਵਾਲ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਗ੍ਾਂਧੀਜੀ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ-ਉਰ-ਰਵਹਮਾਨ ਅਤ੍ੇ ਪੰਡਤ੍ 
ਸੰੁਦਰਲਾਲ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਸਨ, ਭੇਵਜਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਨੋ ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਕੀ ਦਿੱ ਸਾਂ ਜੋ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਬਣ ਗ੍ਏ ਨੇ? ਤ੍ੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੀ ਗ੍ਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੋਗ੍ੇ?" ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ." 

'ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਭਵਟੰਡਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 
ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਦਸਤ੍ਾ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ 



ਦੋਸਤ੍, ਰਾਉ ਬਹਾਲ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਤ੍ਦ ਵਾਪਸ ਆਣਗ੍ੇ, ਜਦ ਅਮਨ ਦੀ 
ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ.'  
 

ਨਦੱਲੀ 
 

ਵਦਿੱ ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਸਵਲ ਸੇਵਕ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. ਇਸ 
ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ, 
ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਦਬਾਅ ਥਲੇ ਆ ਗ੍ਏ. ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਵਭਆਨਕ ਹਮਲੇਆਂ 
ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1946 ਤ੍ੇ ਹੀ ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ 
ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਪਰ ਸਤੰ੍ਬਰ-ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ੇ ਜਦ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਦ ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱਕ ਹਜਾਰ 
ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ (1989: 283). ਸ਼ਵ. ਡਾ ਇਸ਼ਵਤ੍ਆਕ਼ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ 
ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤ੍ੇ ਕਰਾਚੀ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਨੇ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਲਵਖਆ, ਜਦ ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ.  
 

ਡਾ.ਇਸ਼ਨਤਆਕ਼ ਿੁਸੈ  ਕੁਰੇਸ਼ੀ 
 

ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਲੇ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਥੇ ਸਵਹਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ 
ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਬਚਾਉ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਥੇ ਕਈ ਯਾਦਗ੍ਾਰ ਵਾਵਕਅੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਭ 
ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਡਾ.ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤ੍ੀ ਬਨੇ ਸੀ) ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਉਖਲਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਜਾਵਮਆ ਸਵਥਤ੍ ਘਰ ਤ੍ੋਂ, ਜੋ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਦ ਰ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਾਂਧੀ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ 
ਵਗ੍ਆ. ਸਾਨ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਦਿੱ ਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵਪਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੀ ਘਟਣਾਵਾਂ, ਸਚਾਈ 
ਨਾਲ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲ ਲੁਿੱ ਕਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਸਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ 
ਇਸ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਰੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਪਲ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਪਲ ਵਸਿੱਧੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤ੍ਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ੍ਾ." ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ 
ਪ ਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਿੱ ਵਤ੍ਆ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ. 
 

ਨਰਆਜ਼ ਅਿਿਦ ਚੀਿਾ 
 

ਸਟੋਕਹੋਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰ, ਵਰਆਜ਼ ਅਹਮe ਚੀਮਾ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਉਣ ਕੁਿੱ ਝ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ ੇਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਸੀ. 16 ਮਈ 2007 ਨ ੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ: 
 



'ਮੈਂ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 1937 ਨ ੰ  ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ, ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਮੋ.ਅਬਦੁਿੱ ਲਾ ਚੀਮਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਵਸਵਲ ਜਿੱਜ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬਾਈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਇਿੱ ਕ 
ਆਮ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਦਿੱ ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱਠ ਬਿੱਚੇ, 
ਅਤ੍ਉਰ ਰਹਮਾਨ ਗ੍ਲੀ ਦੇ ਵਸਵਲ ਲਾਈਨਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਹੰਦ , ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਕਰੀਬੀ ਇਿੱ ਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਮ ਵਕਰਸ਼ਨ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ 
ਪੁਰਾਣੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਘੁਲਾਮ ਅਿੱਬਾਸ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ ੇ
ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਵਹਰੀ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਸਨ. ਉਹ ਵੀ, ਚਕਵਾਲ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਾ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. 

'1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੜਤ੍ਾਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ ੇਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਵਦਿੱ ਲੀ ਆ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਪਵਹਲਾਂ 
ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਵਸ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਹ ਵਪਾਰ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਕਸਮ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ 
ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਪਰ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ. ਮਾਹੌਲ ਤ੍ੇ ਤ੍ਣਾਅ ਵਿੱ ਧਣ ਲਗ੍ਾ ਜਦ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੇ ਵਕਿੱ ਸੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇਆਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕੀਤ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ, 
ਕਈ ਮੌਕੇਆਂ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਸਾਨ  ਸਕ ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਵਜਆ, ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਵਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਬਹਰ ਹਾਲ, ਸਾਨ  ਹਨੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

'3 ਜ ਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮੰਸ ਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ੍ਾ ਹੋਣ 
ਲਗ੍ੀਆਂ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਤ੍ੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਵਲ 
ਜਜ, ਵਜਹਲਮ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਮਵਲਆ. ਅਸੀਂ 16 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਲੀ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਾਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦਰਜੇ 
ਦਾ ਰੇਲ ਡਿੱ ਬਾ ਵਮਵਲਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਰਾਈਫਲ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਰਵਾਲਵਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵਕਿੱ ਸੇ ਸੁਣੇ ਸੀ 
ਵਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖ ਵਗ੍ਰੋਹ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਲਾਹੌਰ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਨੇ ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਦਲੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਸੀ, 
ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਲੈਣ, ਉਸੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. 

'ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਉਸ ਡਿੱਬੇ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਅਰਦਲੀ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
ਉਹ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਪਰ ਜਦ ਗ੍ਿੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲੀ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੁੰ ਡੇ 
ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਦੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਚੜਹ ਰਹੇ ਸੀ. ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ 
ਉਸ ਡਿੱਬੇ ਤ੍ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਗ੍ਏ ਵਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਡਿੱਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਉਸ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜਦ 
ਗ੍ਿੱਡੀ ਦਵਰਆ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਰੀ ਤ੍ੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਦ ਕੀ ਬਵਣਆ, 
ਉਸ ਨ ੰ  ਤ੍ੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚ ਵਗ੍ਆ ਜਾਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਕੋਈ ਕੁਿੱ ਝ ਦਿੱ ਸ ਨਹੀਂ 



ਸਵਕਆ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਜਹਲਮ ਪਹੰੁਚੇ, ਇਹ ਈਦ ਦਾ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਸੀ. ਵਜਹਲਮ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਦ ਵੀ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪਕਵਾਨ 
ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਵਲਮ, ਤ੍ਦ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਤ੍ਾਉਰ ਰਹਮਾਨ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਆਂਢੀ, ਸੁਲਤ੍ਾਨ ਅਵਹਮਦ ਜਾਪਾਨਵਾਲਾ 
ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਰਈਸ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦਾ ਰਵਹਣਵਾਲਾ ਸੀ. ਜਾਪਾਨਵਾਲੇਆਂ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਮੰੁਡੇ 
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗ੍ੇ ਦ ਜੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਵਜਣੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਬੇਹਦ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੰੁਡਾ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਸੰਧ ਸ ਬੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਨੇਂ ਸ ਵਜ਼ੀਰ 
ਬਵਣਆ. ਪਰ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਜਾਪਾਨਵਾਲੇਆਂ ਦਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਾਰਟੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਵਮਠਾਇਆਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ੇ, ਸੋਹਣੇ ਛੋਟੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਤ੍ੇ "ਖ਼ੁਦਾ 
ਹਾਵਫ਼ਜ਼ " ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. 

'ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਮਰਥਨ ਵਹੰਦ  
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਮਵਲਆ. ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਸਮਰਥਨ ਵਮਵਲਆ ਸੀ. ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ 
ਬੁਵਨਯਾਦ ਜਾਂ ਭ ਗ੍ੌਵਲਕ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਹਾਲ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੇ ਪਵੜਹਆ ਵਕ 
1942 ਤ੍,ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੰੁਦੇ ਬਲਵਕ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵੀ ਹੰੁਦੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਤ੍ੇ ਸੀ. 
ਇਸ ਮੰਸ ਬੇ ਦੀ ਬੁਵਨਯਾਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ. 

'1964 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਵਹਯੋਵਗ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ 
ਲਈ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਵਹਮਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਜੋ ਬੰਬਈ ਤ੍ੋਂ 
ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੇਰਾ ਕੁਲਨਾਮ ਚੀਮਾ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਇਿੱਕ ਵਸਵਲ ਜਿੱਜ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਵਜਸਟਰੇਟ 
ਐਮ.ਜੀ.ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਐਮ.ਜੀ.ਚੀਮਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾਈ ਗ੍ਈ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਈ 
ਕਰਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੰ  ਐਮ.ਜੀ.ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਵਮਵਲਆ. ਮੈਂ 1947 ਦੀ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਛੇਵੜਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ 
ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਬੁਰਾ ਮਿੱਨਦੇ ਅਗ੍ਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਦਾ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਭ 
ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋਣਗ੍ੇ.' 
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ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ 

 
 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਵਵਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਿੱ ਦਾ ਸੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਦਸਤ੍ ਰ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਿੱਕ ਸੁਲਹਨਾਮੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤ੍ਾ, 
ਮਿੱਨ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ.  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਖ਼ਾਤ੍ਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਵਸਰੇ ਤ੍ੋਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ. ਪਰ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤ੍ੇ ਇਹ 
ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਵਿੱਚ ਹੀ, ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ 
ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤ੍ੇ ਨਾਭਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀਆਂ 
ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਰਾਜਗ੍ੜ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ 
ਤ੍ੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਾਉਣ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤ੍ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਇਤ੍ਹਾਦ ਕਾਇਮ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਸਚਾਈ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ 
ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, ਦਸੰਬਰ 1946 ਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤ੍ੋਂ, ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਅਟਿੱਕ ਅਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਵਜ਼ਲਹਾਂ 
ਤ੍ੋਂ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਅਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਟਪਾਟ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਕਰੁਰਤ੍ਾ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਗ਼ਮ 
ਸੰਗ੍ਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੇ. ਅਤ੍ੇ, ਦਸੰਬਰ 1946 ਤ੍ੋਂ, ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. 

ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਨਾਲ, ਵਪਛਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਣ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ, ਕਿੱਟੜ ਵਸਿੱਖੀ ਪਾਲਨ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੁਵਹਿੱ ਮ 
ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, 1945 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਸਟਰ 
ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗ੍ੁਟ ਅਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਦਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸਨ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣ 
ਲਈ, ਕੋਈ ਰਣਨੀਤ੍ੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਸਕਣ. ਇਅਨ ਕੁਪਲੈਂਡ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਚੁੰ ਵਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ 
ਅਕਾਲੀ ਪਰਭਾਵ ਵਿੱ ਧ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ, ਇਿੱਕ ਕਿੱ ਟੜ ਖਾਲਸਾ 
ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬੀ ਹੋਰ ਵਨਸ਼ਾਵਨਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਮਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਵਹਮ ਵਫ਼ਰਕ  ਮਤ੍ਲਬ 
ਸੀ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ 



ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ-ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਵਲਆਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ (ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ੍ ਦੇ ਭਰਾ) ਅਤ੍ੇ ਡੀ.ਕੇ.ਸੇਨ, 
ਕਪ ਰਥਲਾ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਤ੍ੇ ਵਜੰਦ ਦੇ ਮੋਹਿੱਮਦ ਸਾਵਦਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਿੱ ਕਰੇ ਸਨ 
(Coupland, 2002: 675–77). ਵਲਆਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਤ੍ੇ ਮੋਹਿੱ ਮਦ ਸਾਵਦਕ ਤ੍ਦ 
ਤ੍ਕ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਵਾਇਤ੍ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਅਨੇਕਤ੍ਾ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਅਤ੍ੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਰੌਵਬਨ ਜੇਫਰੀ, ਪ ਰਵਲੇ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਲੇ.ਕਰਨਲ ਵਨਰੰਜਨ ਵਸੰਘ ਵਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 
ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਟਰੇਵਨੰਗ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ (1974: 50–7). ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ 
ਹੈ ਵਕ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੀ ਮਸਹ ਰੀ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤ੍ੇ ਦੇਸ਼-ਭਗ੍ਤ੍ੀਪ ਰਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੀ (ਜੋ ਦ ਜੇ 
ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗ੍ਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ) ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ 
ਨ ੰ  ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਦਰ ਫੌਜ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤ੍ੇ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤ੍ੋਂ 
ਪਰੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਵਸਪਾਹੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਸੀ; ਮਗ੍ਰ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ. 
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਮਾਨਤ੍ਾਵਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਢ ੰ ਘੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਸੀ. 
ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮੈਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਪੁਰਵਲੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਵਵਹਸ਼ੀ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ.  

ਮਗ੍ਰ ਕੁਪਲੈਂਡ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ: 
 

ਵਗ੍ਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਵਸੰਘ, ਇਿੱਕ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮੁਜਵਰਮ, ਜੋ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਔਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਕਿੱ ਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਸਨ: ਆਈ.ਐਨ.ਏ ਦੇ ਪ ਰਵਲੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਰੰਜਨ ਵਸੰਘ, 
ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ, ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਅਤੇ੍ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਪ ਰਵਲੇ ਵਜ਼ੀਰ 
ਰਘਬੀਰ ਵਸੰਘ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱ ਥੇਆ ਦੇ ਲਈ ਹਵਥਆਰ ਅਤੇ੍ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਣ ਦਾ 
ਵੀ ਵਜ਼ਿੱ ਮਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਅਤੇ੍ ਅਖੀਰਕਾਰ ਜੰਗ੍ ਲਈ 10-12 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਲੀਤੇ੍. 

 

ਇਣ ਵਤ੍ਆਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਵਸਆਸੀ ਵਧਾਵਾ ਵੀ ਵਮਵਲਆ. ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਬਾ ਅਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤ੍ਕ ਪਹੰੁਚ 
ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਤ੍ਾਂਵਕ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਧਾਨਗ੍ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ ਨਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕਾਤ੍ ਕਾਇਮ ਸੀ. ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨ ੰ  ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ. ਇਿੱ ਕ ਵਵਵਰਣ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ, 
ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਪਵਟਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਕਪ ਰਥਲਾ ਅਤ੍ੇ ਕਲਵਸਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 
ਨੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਤ੍ਰੀਕੇਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਗ੍ਰ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਵਕਸਮ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਮੰਜ਼ ਰ ਹੰੁਦੀ. ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਜਿੱ ਥੇ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਉਹ ਬੇਹਦ 
ਪਰੇਵਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸਹੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਹਲਕੀ ਆਟੋਮੈਟੀਕ ਗ੍ਨਾਂ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਬਰੇਨ-ਗ੍ਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਟੌਮੀ ਗ੍ਨਾਂ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਪੇਟਰੌਲ ਬੰਬ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜ ੇ



ਹਵਥਆਰ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਵਪਸਤ੍ੌਲਾਂ, ਵਰਵਾਲਵਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਰਛੇ ਵੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਪਾਂ, ਟਰਿੱਕ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਕ ਲ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਵਲਆਂ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਦੀ 
ਇਕਾਇਆਂ ਸਨ. ਕੁਪਲੈਂਡ ਗ੍ੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗ੍ੀ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ (Ibid: 680–2). 

ਵਸਿੱ ਖ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤ੍ਕ 
ਨਵਹਰੁ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਸਨ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ 
ਸੀ (Ibid: 683). ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤ੍ਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ 
ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀਵਮਤ੍ ਰਿੱ ਖੀਆਂ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਸਕਣ. 
ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਜਿੱਥੇਆ ਵਵਿੱ ਚ 800,000 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 
1 ਵਮਵਲਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱ ਟੜ ਕਾਤ੍ਲਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 1,000 ਦਿੱ ਸਦੀ 
ਨੇ. ਕੁਪਲੈਂਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਜਿੱ ਥੈਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 200,000 ਹੋਵੇਗ੍ੀ (Coupland, 2002: 
687). 

ਵਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਹਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ: ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਵਜਣ ਕਾਵਫ਼ਲੇਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਵਨਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਹਮਲਾ ਇਿੱਕ 
ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਲਾਹੀਅਤ੍ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਕਾਡਰ ਪ ਰਵਲੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਸਨ. ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆ 
ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਟਾਇਮਟੇਵਬਲ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਤ੍ੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨ ਜਾਂ 
ਲਾਇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕਰਪਾਨਾਂ, ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ 
ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾਂਦੇ. ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ ੇ
ਜਾਂਦੇ. ਅਖੀਰੀ ਚਰਣ ਤ੍ੇ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਜੰਗ੍ ਦੀ ਲੁਿੱ ਟ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ (Ibid: 
688). ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਵਜਹਾ, ਲੁਿੱ ਟਣ ਦੀ ਵਖਿੱਚ ਸੀ. ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸੰਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਕੁਿੱ ਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆਂ ਸੀ, ਹੇਠ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਹੈ: 
 

ਪਨਟਆਲਾ 
 

ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਅਤ੍ ੇਤ੍ਾਕਤ੍ਵਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਪਵਟਆਲਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਸਿੱਖ 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਸਨ. ਇਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 1,936,259 ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਜਾ 
436,539 ਸੀ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ. ਵਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦਾ ਕਹਾਵਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਕਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਸਬ ਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 
ਅਤ੍ੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰੁਿੱ ਦੀਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨੋਟ ਤ੍ੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 



16 ਸਤੰ੍ਬਰ ਤ੍ਕ, ਵਰਆਸਤ੍ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੋਂ 200,000 ਮੁਸਵਲਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
236,600 ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਗ੍ਈ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਇਹ 
ਜਤ੍ਾਂਦੀ ਸਨ ਵਕ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਿੱਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਭਾ, ਕਪ ਰਥਲਾ (ਮੈਂ 
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਟਿੱ ਕਾ ਸਾਵਹਬ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨਾ ਵਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਦ) ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਸਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ 
ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਮਿੱਧ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. 
ਕਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਕਮਊਵਨਸਟ 
ਆਗ੍  ਅਤ੍ੇ ਕਮਊਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਵਸਸਟ) ਦੇ ਪ ਰਵਲੇ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਰਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ੍ 
ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਉਪਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ.  

ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਦੁਹਰਾਨਾ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਜੋ ਵੀ ਮੰਸ ਬੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਉਪਰ ਵਨਰਭਰ ਸਨ. ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦੀ, ਤ੍ਦ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਥਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ ਰਤ੍ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਾਂਦਾ-ਇਸ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਉਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਗ੍ਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਸਿੱ ਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਵਮਕ ਸਥਾਨ, ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਲਾਹੌਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਵਨਜੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ 
ਸਿੱਚ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਸਮੇਤ੍, ਅਮਨ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਵੀ, ਇਿੱਕ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਕੌਮ ਸੀ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦ ੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰੀ ਰ ਪਕ ਗ੍ਾਥਾ, ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਫ਼ ਸੁਣਾਇਆਂ ਜਾ 
ਰਵਹਆਂ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ-ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ੀ ਔਰਤ੍ਾਂ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਵਨਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਘੁਸੇੜੇ ਗ੍ਏ ਬਰਛੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਛੁਰੇਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗ੍ਏ ਸੀਨੇ, ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਵਾ ਤ੍ੇ ਸੁਿੱ ਟ 
ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਗ੍ਰਦੇ ਵਜਸਮਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱ ਟਣਾ-ਇਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗ੍ਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤ੍ੇ 
ਸਥਾਨਕ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 

ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੌਮ 
ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਖੁਦਦਾਰ ਵਸਿੱਖ ਦਾ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਧਰਮ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਾਰ ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ੍, ਕਦੇ ਵੀ 
ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਮਿੱ ਧ ਜਾਂ ਪਛਿੱ ਮ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਾਵਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਵਜਥੇ ਤ੍ਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਿੱਖ 
ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਉਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਰੈਡਕਲੀਫ 
ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦੇ ਰਵਹਮ ਉਪਰ ਸਨ. ਪਰ ਸਾਰੇ 
ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ. 



ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਪਵਟਆਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਵਰਟਾਇਰ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ 
ਕੀਤ੍ੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਨਾਲ ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਅਜ਼ੀਜ਼ 1944 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ, 
ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ (ਵਸਿੱਖ) ਰਾਜ਼ ਸਥਾਪਤ੍ 
ਕਰਣ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਵਿੱਲ, ਵਖਿੱਚ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਆਗ੍  ਉਹ ਹੰੁਦੇ. ਬਤ੍ੌਰ ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ੍ ਹੀ, 
ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 'ਸ਼ੌ ਵਸਿੱ ਖੀ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਕਸੇ ਪਾਠ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਰਾਜ 
ਜੋਤ੍ਸ਼ੀ ਨੇ ਭਵਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਉਸ ਭਵਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਵਸਿੱ ਖ ਰਵਹਬਰ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਵਲਆ, ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਯਾਦਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਭਵਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋਤ੍ਸ਼ੀ 
ਨ ੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੁਣਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਨਜੀ ਸਟਾਫ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤ੍ੀ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਵਥਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਸ਼ਰੀ ਹਿੱਟਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਹਵਥਆਰ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕਾਤ੍ ਕਾਇਮ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ, ਜੋ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ 
ਪ ਰਵਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ, ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ 
ਦ ਜੇ ਆਗ੍  ਸ ਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਵਸਿੱ ਖ 
ਅਫ਼ਸਰ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਣ ਲਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਲੜਾਕੁ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  
ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਵਟਆਲਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਢ-ਟੁਿੱ ਕ 
ਕਰਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ (1993:195-200). 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਦੀ ਵਸਿੱਖਸ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤ੍ੇ ਨੋਟ ਅੋਨ ਦੀ ਵਸਿੱ ਖ ਪਲਾਨ, 
ਜੋ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 193 ਦ ੇਤ੍ਵਹਤ੍ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਤ੍ਾ ਹਾਸਲ 
ਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਤ੍ ੇਅਕਾਲ ਫ਼ਜ਼ੌ ਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ 
ਨੇ. ਵਸਿੱ ਖ ਪਲਾਨ ਕਦ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਕੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਵੇਰਵਾ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਵਰਪੋਰਟ ਇਸ ਗ੍ਿੱ ਲ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕਈ ਪ ਰਵਲੇ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਵਸਪਾਹੀ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ੍ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਨੋਟ ਅੋਨ ਦੀ ਵਸਿੱਖ ਪਲਾਨ ਤ੍ੇ 
ਇਹ ਵਲਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. 

 

ਇਸ ਸਬ ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਵਕ, ਵਸਿੱ ਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਭਲਾਸ਼ੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਇਸ ਮਨਸ ਬੇ ਦੇ 
ਤ੍ਤ੍ਕਾਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਨ: 
a) ਵਵਆਪਕ ਤੋ੍ੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਸੰਪਤ੍ੀ ਹੋਰ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਤ੍ਬਾਹੀ  ਬ) ਅਗ੍ਰ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋਵੇ ਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ 

ਬੇਲਟ ਸਮੇਤ੍ ਪਛਿੱਮ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਪ ਰਬੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਰਣਾ…ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ 
ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ, ਵਗ੍ਆਨੀ ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ, ਉਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗ੍ੋਕੇ ਅਤੇ੍ ਅਕਾਲੀ 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ ਜੇ ਰਹਨੁਮਾ…ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤ੍ਬਕੇ-ਪੜਹੇ-ਵਲਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜਹਬੀ ਅਤੇ੍ ਵਸਆਸੀ 
ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ, ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਪ ਰਵਲੇ ਵਸਪਾਹੀਆਂ, ਵਕਸਾਨਾਂ, ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ੍ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ-ਇਣ 



ਸਭ ਨ ੰ , ਇਸ ਮਨਸ ਬੇ ਨ ੰ  ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਵਵਆਪਕ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ 
ਤੇ੍ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ੍ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਅਤੇ੍ ਕਤ੍ਲ, ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਹੋਰ 
ਲੁਟਪਾਟ ਲਈ ਵੀ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ…ਇਹ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਹੀ 
ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਘਿੱ ਟ ਮੁਸਤੈ੍ਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ੍ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੇ ਉਗ੍ਰਵਾਦੀ ਤ੍ਬਕੇ ਨੇ (ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤੇ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਦੇ ਵਹੰਦ  
ਰਸ ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਰਤ੍, ਰਵਹਨੁਮਾਈ ਅਤੇ੍ ਅਵਭਆਸ ਕਰਾਏ ਗ੍ਏ) ਲੁਿੱ ਕ-ਵਛਪ ਕੇ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ 
ਅਤੇ੍ ਕਾਰਗ੍ਰ ਸੁਚਨਾ ਹੋਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ 
ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ' (1948: 28–29). 

 

ਵਸਿੱ ਖਸ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ, ਪ ਰੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਵਸਿੱਖ ਸ ਬੇ ਉਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਣ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ 
ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਛਾਨ-ਬੀਨ ਕਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ. 

ਕੁਿੱ ਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗ੍ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਕਿੱ ਸੇਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹਕੀਮ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਤ੍ਾਵਰਕ ਮਹਮੁਦ ਅਬਕਾਰੀ 
ਮਜਜ਼ੋਬੀ ਚੁਘਤ੍ਾਈ ਨੇ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਵਖ਼ਤ੍ਾਬ ਹੈ, 1947 ਕੇ ਮੁਜ਼ਲੁਮੋਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਖ਼ੁਦ ਮਜ਼ਲੁਮੋਂ 
ਕੀ ਜ਼ਬਾਨੀ. ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਕਿੱ ਸੇਆ ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਕਰਾਂਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , 'ਪਵਟਆਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ  ਪਰ ਟੁਿੱ ਟਨੇ ਵਾਲੀ 
ਵਕਆਮਤ੍-ਏ-ਸੁਘਰਾ' ਵਸਰਲੇਖ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 
 

ਿੱਿਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਅਮਨ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ੍ ਵਵਵਸਥਾ ਬੇਵਮਸਾਲ ਸਨ. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌਣਦੇ ਸਨ. 
ਮੁਸਵਲਮ, ਵਹੰਦ  ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਇਕਿੱ ਠੇ ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸੁਖ-ਦੁਖ 
ਵੰਡਦੇ…1945 ਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਆਪਣੇ 
ਸੀਨੇ ਤੇ੍ ਬੈਜ ਲਗ੍ਾਂਦੇ ਵਜਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ, 'ਕਾਇਦ-ਏ-
ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ' ਅਤੇ੍ 'ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗ੍ਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ '; ਪਰ ਵਰਆਸਤ੍ ਦਾ ਮਾਹੌਲ਼ ਸ਼ਾਂਤ੍ ਸੀ…ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਵਸਨੇਮਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ੍ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਂਵਟੰਗ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ…ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤੇ੍ ਸੇਠ ਚਰਨ 
ਦਾਸ ਸਹ ੰ  ਖਾ ਕੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਸੀ. ਸੇਠ ਚਰਨ ਦਾਸ ਅਤੇ੍ ਚੌਧਰੀ ਈਦ ਮੁਹਿੱਮਦ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਵਸਨੇਮਾ ਹਾਲ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਜ ਨ 1947 ਦੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਜਾਉਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਲਕੜੀ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੌੜੀ ਤੇ੍ ਚੜਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ, ਵਜਸ ਦੇ ਤ੍ਖ਼ਤੇ੍ ਉਪਰ ਉਹ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਿੱ ਕ ਖੜਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸ ਟੁਿੱ ਟ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਉਹ ਥਲੇ ਜਾ ਵਗ੍ਰੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਲੋਨਾਲ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਲੈ ਜਇਆ 
ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਸੇਠ ਚਰਨ ਦਾਸ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਰਘੁਨਾਥ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਸ ਲ 
ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਵਕਸੇ ਦੀ, ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤੇ੍ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ੍, ਉਸ ਨ ੰ  ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਲੈ 
ਜਾਣਾ ਮਣਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧੇ ਕਬਰਗ੍ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਪਰ, ਚੁੰ ਵਕ ਦੋਨੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹਦ 
ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤੇ੍ ਸਨ, ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਘਾਉਸ ਮੁਹਿੱਮਦ ਨ ੰ  ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਹੋਰ 
ਕੁਿੱ ਝ ਹੀ ਘੰਟੇਆਂ ਦੇ ਵਮਹਮਾਨ ਸਨ. ਅਤੇ੍ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ 



ਹੋਇਆ. ਅਤੇ੍ ਅਸੀਂ ਵਤੰ੍ਨ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ੍ ਮੇਰੀ ਵਨਆਨੀ ਭੈਣ ਯਤ੍ੀਮ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤੇ੍ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੇਵਾ 
(Ibid: 24-25). 

 

ਬਾਕੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਦ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਹ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਂਟੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਟ ੇ
ਅਤ੍ੇ ਬੇਟੀ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਦ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਤ੍ੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਪਵਟਆਲਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਮ 
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਰਾਏ. ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪਝਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਟਆਲਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ. ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਛੋਟ-ੇਮੋਟੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਦਰਅਸਲ, ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ਾਉਣਾ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਵਕਸ ਸੰਪਤ੍ੀ ਉਪਰ ਹੈ. ਵਕਿੱ ਸਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰੀਫ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ 
ਵਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ 
ਪਵਟਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਵਥਆਰ ਜਬਤ੍ ਕਰ ਲੈਵੇ. ਈਦ ਦਾ ਵਦਨ (18 ਅਗ੍ਸਤ੍) 
ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ੁਜ਼ਰ ਵਗ੍ਆ. ਕੋਈ 4-5 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਕਰਵਫਊ ਲਾਗ੍  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਮੁਸਵਲਮ ਉਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ ਵਜਥੇ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਸਿੱ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਫੁਸਲਾ 
ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਬ  ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ. ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਉਹ 
ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 
ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਤ੍ੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 
ਬੇਟਾ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ, ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਵਕ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. 

ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਵਦਲ-ਦਵਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰੁਰਤ੍ਾ ਦੀ ਵਮਸਾਲਾਂ ਨੇ. 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੌਤ੍ਾਂ ਦੀ ਵਗ੍ਣਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮਾਰੇ 
ਗ੍ਏ. ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਡਾ.ਹਕੀਮ ਅਤ੍ੇ ਡਾ.ਕਰੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਤ੍ ਸ ਇਕਿੱਠਾ 
ਕੀਤ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕਦੇ. ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, 'ਡਾ.ਹਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਦੀ ਵਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਅਤ੍ੇ 
ਬੇਵਟਆਂ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਵਕਉਂ ਲਗ੍ਣ' (Ibid:27). 

ਬਹਰਹਾਲ, ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਚਲਦਾ ਵਰਹਾ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚੇ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਬਹਾਦੁਰਗ੍ੜ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਤੰ੍ਨ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਕ ਰਹੇ. ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ 
ਸਨ. ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗ੍ਏ. ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮਾਕ ਲ਼ ਤ੍ੌਰ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ 
ਵਿੱ ਡਾ ਟੋਆ ਪੁਿੱ ਟ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਜਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗ੍ਾ. ਇਹ ਵਵਵਰਣ 



ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਦਮੇ ਵਾਲਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਕੈਂਪ ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਤ੍ਗ੍ੜੇ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਤ੍ੇ 
ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਸਨ. 

ਵਫਰ, ਬਲੁਚ ਰੈਜੀਮੈਨਟ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਸਪਾਹੀ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਕੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗ੍ਵਾ ਅਤ੍ੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ; ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  
ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੌਟਾਇਆਂ ਗ੍ਈਆਂ. ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਪਰਵਾਰ ਵਬਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਵਲਸ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗ੍ਣੀ ਪਈ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਦ ਲਈ 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਕੀਮਤ੍ ਅਦਾ ਕਰਣੀ ਪਈ. ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ 
ਨ ੰ  ਭੁਿੱ ਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਖੀਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਸੇਠ ਚਰਨ ਦਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪਿੱਤ੍ਰ ਵਲਖ ਕੇ ਪਵਟਆਲਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਗ੍ਰ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਿੱ ਸ 
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ (Ibid: 27-33). 
 
ਪਨਟਆਲਾ ਨਵੱਚ ਲੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨਵਊ 
 

ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਕਿੱ ਸਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਦੰਗ੍ੇ ਤ੍ਦ 
ਭੜਕੇ, ਜਦ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਡਾਕਟਰ, ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਈ, 
ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਖੁਲਹੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਰ ਦੇਣ. ਇਹ ਵਕਿੱ ਸਾ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੁਵਣਆ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਅਸੀਂ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਇਹ ਬੇਹਦ ਗ੍ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਕੋਈ ਮੁਸਵਲਮ 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗ੍ਲਤ੍ੀ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਵਜਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ 
ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਨੇ ਦ ਰ ਸਨ. ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗ੍ਵਾਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਪੜਤ੍ਾਲ 
ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. 

ਵਵਿੱ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਪਵਟਆਲਾ ਦੀ ਗ੍ਲੀਆ ਂਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਪੜਹੇ-ਵਲਖੇ ਅਤ੍ੇ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੈਣ ਲਈ, ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਗ੍ਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲਦੇ ਰਹੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਤ੍ੋਂ ਕਈ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਤ੍ੇ ਵੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ. ਇਿੱ ਕ ਨਾਂਅ ਵਜਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦਾ ਵਰਹਾ ਉਹ ਸੀ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਦਾ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਡਾ.ਕਰੀਮ ਅਤ੍ੇ ਡਾ.ਹਕੀਮ ਯਾਦ 
ਨਹੀਂ ਸਨ. ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. 
ਅਮਰੀਕ ਚੰਦ ਅਹਲੁਵਾਵਲਆ, ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਅਵਧਆਇ ਦੋ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਨੇ. ਉਹ 1947 ਤ੍,ੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 
 

ਅਿਰੀਕ ਚੰਦ ਅਿਲੁਵਾਨਲਆ 



 

'ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤ੍ੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤ੍ੀ. ਪਵਹਲਾਂ 
ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ 1947 ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਅਸਵਥਰ 
ਸਨ. ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਆਗ੍  ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਇਜ਼ਿੱਤ੍ਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ. ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਵਕ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਤ੍ਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਜਦ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ. 
ਇਹ ਸਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਵਲਸ 
ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਵਥਆਰ ਜਬਤ੍ ਕਰਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ. 

'ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫ਼ੈਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਇਸ 
ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗ੍ਈ. ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਬਜ਼ੀ 
ਮੰਡੀ ਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪੰਜਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਠਿੱ ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ, ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਅਕਾਲ ਮੰਡੀ ਤ੍ੇ ਵੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਪਵਟਆਲਾ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਹਰ 
ਸੀ. ਇਥੋਂ ਦਸ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਵਪੰਡ ਸੁਫੇਰਾ ਤ੍ੇ, ਮੈਂ 200-300 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾ ਵੇਵਖਆਂ. ਕੋਈ ਵਜ਼ੰਦਾ 
ਨਹੀਂ ਬਵਚਆ. ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਬਲਕੁਲ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੇਵਿੱ ਸ 
ਸਨ. 

'ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸਿੱਤ੍ਾਰ 1950 ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਤ੍ੋਲੇ ਸੋਨਾ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕਾ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਸੋਨਾ ਲਿੱ ਭ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਚਲੇ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ.' 

 

ਪੰਨਡਤ ਿੋਿ  ਲਾਲ ਬਾਲੋ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1923 ਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਸੀ ਵਜਥੇ ਮੈਂ ਬਤ੍ੌਰ 
ਇਿੱਕ ਮੌਸੀਕਾਰ, ਵਫਲਮ ਉਦਯੋਗ੍ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਵਹਯੋਗ੍ੀ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਮਸ਼ਹ ਰ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਫਲਮ ਯਮਲਾ ਜਿੱ ਟ ਦਾ ਸੰਗ੍ੀਤ੍ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗ਼ਮ ਅਤ੍ੇ ਨੁਰਜਹਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗ੍ਾਨਾ 
ਗ੍ਾਇਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੰਗ੍ੀਤ੍, ਉਸਤ੍ਾਦ ਆਵਸ਼ਕ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਵਸਵਖਆ. ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍,ੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ 
ਵਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਵਟਆਲਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਇਆ, ਵਜਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਰਹ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਕਲੀਵਨਕ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦੇ 
ਦਰਵਮਆਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਲੀਵਨਕ ਤ੍ ੇਇਿੱ ਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ, ਪਰ 
ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸੀ. ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਨ ੰ  ਕਰੁਰਤ੍ਾ 
ਨਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਹੋਏ. ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਵਸਿੱ ਖ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ, ਇਸ ਦੇ 
ਸਰਗ੍ਨਾ ਸਨ. ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਕਾ ਵੀ ਵਮਲ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਉਣ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ. 



'ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ੍ ਵਲੀ ਮੁਹਿੱਮਦ, ਜ਼ਾਵਕਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਹੰਦ  ਮੰਦਰ 
ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਮਹਕਮੇ ਤ੍ੋਂ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਹਵਥਆਰ 
ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਇਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਜਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਬਰਜ ਲਾਲ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਦੁਰਗ੍ੜ ਵਕਲੇ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡ ਦੇਨ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਵਜਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਲਈ, ਇਿੱਕ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਚੀਜਾਂ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਣ 
ਜਾਂਦੇ ਸੀ.' 
 

ਚੌਧਰੀ ਘੁਲਾਿ ਰੱਬਾ ੀ 
 

ਚੌਧਰੀ ਘੁਲਾਮ ਰਿੱਬਾਨੀ, ਜੋ ਨਾਭਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਹੀ 
ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵਵਸਤ੍ਰਤ੍ ਵਰਪੋਰਟ ਵਲਖੀ ਸੀ. ਪਵਟਆਲਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗ੍ੌਰ 
ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ੍ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਬੰਦ ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ੍ਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਇਆ. ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਇਿੱਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਿੱਕ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਢਾਹ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਿੱਸ, ਮਲਬੇ ਦੇ ਥਲੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋ 
ਗ੍ਏ. ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਨ ੰ  ਵਜ਼ੰਦਾ ਫੜ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਦਰਖ਼ਤ੍ ਤੇ੍ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਾ ਚਮੜੀ ਉਤ੍ਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੜਤ੍ਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ਸਿੱਲੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਿੱ ਚ ਸੀ (1993: 223). 

 

…ਡਾ.ਿਾਨਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਡਾ.ਿਕੀਿ? 
 

ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਵਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਾਲ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ 
ਸਹੀ ਨਾਂਅ ਭੁਿੱ ਲ ਗ੍ਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਚੁਘਤ੍ਾਈ, ਨੇ ਜਾਣ-
ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ 'ਡਾ.ਹਕੀਮ' ਅਤ੍ੇ 'ਡਾ.ਕਰੀਮ', ਦੋ ਨਾਂਅ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤ੍ੇ, ਇਥੇ ਤ੍ਕ ਵਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਦ ਜਾ ਬਨਾਵਟੀ 
ਭਰਾ ਵੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਪਰ ਵਜਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਉਹ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ. ਦ ਜੇ ਵਕਿੱ ਸੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਸਰਫ਼ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵਜਕਰ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ 
ਉਹ ਹੈ-ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼. ਚੁੰ ਵਕ ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਇਸ 
ਵਕਰਦਾਰ ਨ ੰ  ਡਾ.ਹਾਵਫ਼ਜ਼ (ਡਾ.ਹਕੀਮ) ਦੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 
ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਕੀਮ ਚੁਘਤ੍ਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ 
ਕਲੀਵਨਕ ਵੀ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਮੁਜ਼ੰਗ੍ ਚੁੰ ਗ੍ੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਤ੍ਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਥੇ 
ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਲ ਵੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ , ਮੇਰੇ 



ਪਾਵਕਸਤ੍ਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਤ੍ਲਾਹ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਾਂਗ੍ਾ, ਪਰ 
ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. 
 

ਨਿਆਂ  ੂਰ ਿੁਿੱਿਦ 
 

ਹਕੀਮ ਚੁਘਤ੍ਾਈ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਮਆਂ ਨ ਰ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਦੀ ਹੈ. ਵਮਆਂ ਨ ਰ 
ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਹ ਅਲੀਗ੍ੜ ਮੁਸਵਲਮ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਪ ਰੀ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਪਵਟਆਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਭਵਟੰਡਾ ਤ੍ੇ ਵਕਾਲਤ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਕੀਲ 
ਸਨ. ਵਮਹਨਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ 
ਵਲਖਦੇ ਨੇ, 'ਅਦਾਲਤ੍ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਸਰਕਾਵਰਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਵਬਲੇ 
ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਵਾਜ਼ਬ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਕੌਮ ਦੇ 
ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ 
ਹੁਕਮਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਵਪੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਸੀ. ਕਈ ਵਾਰ, ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਵਜੀਰੇ-ਆਲਹਾ ਮੁਸਵਲਮ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਵਪੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ੍ 
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਤ੍ੀ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ' (ਪ.34). 

ਵਮਆਂ ਨ ਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਵਕ ਜਦ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨ ੰ , ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸਤ੍ਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਵਹਰਾਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈਆਂ. ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਖਿੱਚ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 
ਵਰਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਮਾਹੌਲ ਤ੍ੇ ਵਸਆਸਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀ. 
1946 ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ੍ 
ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਪਰ 3 ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਭੜਕਾਉ ਵਬਆਨਾਂ ਨੇ ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਿੱ ਚ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਹੋਰ ਕਵਹੰਦੇ ਨੇ: 

 

18 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਈਦ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਭਵਟੰਡਾ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਵਕ ਪਵਟਆਲਾ 
ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ 
ਵਹੰਦ  ਮਹਿੱ ਲੇ ਤੇ੍ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿੱ ਲੇ ਦਾ ਇਕਿੱਲਾ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤੇ੍ ਪਨਾਹ 
ਲੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਰਵਹਮਵਦਲ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸੀ. ਵਫਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. ਪੰਜ 
ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬਿੱ ਚੀ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਗ੍ਈ. ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਅਤੇ੍ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮੁੰ ਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿੱਜਾ. ਪਰ, ਇਿੱਕ ਚਕਿੱ ਰ ਪ ਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ੍ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕਿੱਠਾਂ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਲਹਰਾ 
ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ, ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ 
ਵਪਿੱ ਛੇ ਦੌੜਣ ਲਗ੍ਾ. ਮੈਂ ਬਦਹਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱ ਸਣ ਲਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, ਖੇਤ੍ਾਂ ਤੇ੍ ਵੜ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਉਥੇ 



ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਲੁਿੱ ਕ ਕੇ ਰਵਹਆ. ਜਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਥੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਜ਼ਮੀਨ ਲਹ  ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੀ. 

ਅਚਾਨਕ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ੍ ਬੀਵੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲਗ੍ੀ ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ੍ 
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕਿੱਲਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਕਆ. ਮੈਂ ਤੁ੍ਰਣ ਲਗ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ 
ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਤੇ੍ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ੍ ਦਸਤ੍ਕ ਵਦਿੱਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ੍ ਆਈ ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ 
ਚੀਕਣ ਲਗ੍ੀ 'ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ', ਇਥੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਹੈ!' ਮੈਂ ਵਫਰ ਭਿੱਜਾ ਅਤੇ੍ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤੇ੍ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਅਤੇ੍ 
ਉਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਵਰਹਾ. ਅਖੀਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਵਪੰਡ ਡਬਵਾਲੀ ਪਹੰੁਵਚਆ (ਹੁਣ ਹਵਰਆਣਾ ਦੇ ਵਸਰਸਾ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੇ੍). ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਵਖਆ ਅਤੇ੍ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  
ਵਸਪਾਹੀ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਤ੍ਰਸ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਖਾਣਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਮੁਸਵਲਮ ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਨੇ ਤੇ੍ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 
ਤ੍ਹਕੀਕਾਤ੍ ਕਰਣ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤ੍ਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. 
ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ 
ਪਤ੍ਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕਥੇ ਸਨ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱ ਵਸਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਹਰਾ ਫੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਹੁਣ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਤੇ੍ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਨਾਲ ਵਕਹਾ, 'ਗ੍ਿੱਡੀ ਅੰਦਰ 
ਚੜਹੋ'. ਵਫਰ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਸਾ ਲੈ ਗ੍ਏ….ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਤੇ੍ ਵਹਸਾਰ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ…ਵਹਸਾਰ ਤ੍ੋਂ ਮੈਂ ਭਵਟੰਡਾ ਦੇ ਵਸਵਲ ਜਿੱਜ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਸਰਕਾਵਰਆ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ 
ਵਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਬੀਵੀ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਅਤੇ੍ ਬਿੱ ਚੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਲਿੱ ਭ ਲੀਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

ਸਾਡੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ 24 ਅਕਤ੍ ਬਰ ਨ ੰ  ਵਹਸਾਰ ਤ੍ੋਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲਈ, ਭਵਟੰਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ. ਸ਼ਰਦਾਰ 
ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਸਰਕਾਵਰਆ ਖੁਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ੍ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨ ੰ  ਲ਼ਿੱ ਭਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਸੋਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਹੋ ਗ੍ਈ ਜਦ ਮੈਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਹੋਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ੍ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ (1993: 34-6). 

 

ਇਿੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਣ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਣਾ ਪਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
 

ਪਨਟਆਲਾ ਦੇ ਨਦਿਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 
 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ, ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱ ਰ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀਨ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱ ਵਸਆ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੰ  15 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਵਮਲੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਬੇਹਦ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤ੍ੇ 
ਵਭਆਨਕ ਸੀ. ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਨਵੰਬਰ 2005 ਨ ੰ  ਆਦਮਪੁਰ ਵਪੰਡ ਅਤ੍ੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ 
ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੀ ਤ੍ਸਵੀਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੋ ਵਜ਼ੰਦਾ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 



ਵਮਲੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕ ਰ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਬੁ ਖ਼ਾਨ 
ਨ ੰ . 
 

ਚੌਧਰੀ ਰੋਸ਼  ਦੀ  
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜ ਨ 1936 ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਰਾਇਨ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਵਪੰਡ ਆਦਮਪੁਰ, ਸਰਵਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ (ਹੁਣ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤ੍ਵਹਗ੍ੜ ਸਾਵਹਬ ਤ੍ੇ), ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਂਿੱਖ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਵੀ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਹਮਣ ਅਤ੍ੇ ਚਮਾਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਰਫ਼ ਸਿੱਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਸਨ. ਉਥੇ ਵਤੰ੍ਨ ਅਰਾਇਨ ਪਰਵਾਰ ਸਨ, ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੇਲੀ. ਸਾਡੇ 
ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਇਿੱ ਟਾਂ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਕਮਰੇ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਇਹਾਤ੍ਾ ਸੀ. ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਸੀ. ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 
ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੇ ਅਮਨ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ 
ਸੀ ਪਰ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਘੇਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇਿੱਕ 
ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ. ਭੀੜ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਇਥੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਨੇ?' ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 
ਲੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਨਿੱ ਸਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੇ ਭਰਾ ਜਮਲਾ ਦੀਨ ਨ ੰ  ਖ ਹ ਤ੍ੇ, ਜੈਮਲ, ਨਵਗ੍ਆ 
ਡਾਕ  ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਬਗ੍ੀਰ  ਜਾਂ ਘਬੀਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਹੋ ਸਕੀ. ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਿੱਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਟਆਲਾ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ, ਵਜਨਾ ਤ੍ੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਿੱਜੇ ਅਤ੍ੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਮਾਥੀ ਪਹੰੁਚੇ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਉਥੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਕਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ 
ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਿੱ ਸ ਸੀ, ਜਦ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਔਰਤ੍ਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਬੰਦਆੇਂ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮਵਹਜ਼ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੀ. ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਰਵਹਮ ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਸੈਕੜੇ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ 
ਦ,ੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਵਨਆਨੇਆਂ ਨ ੰ  ਬਰਛੇਆਂ ਉਪਰ ਉਠਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ (ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱ ਰ ਸਈਦਾਂ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ) ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਤ੍ੀਹ ਬਿੱਚੇ ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਚ ਗ੍ਏ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਥਲੇ ਲੁਿੱ ਕ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾਈ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਅਿੱਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਵਟਆ ਵਗ੍ਆ. 
ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਦੇ ਵਕਤ੍ ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ, "ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਤ੍ੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ." ਦੇਰ ਰਾਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ, ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਦ ਰ 
ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਫੈਵਲਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 



ਵਖਸਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਗ੍ਏ. ਜਲਦ ਹੀ ਉਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹਵਰਜਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  
ਵਜ਼ੰਦਾ ਵੇਵਖਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਇਮਾਰਤ੍ ਦੀ ਛਿੱ ਤ੍ ਤ੍ ੇ
ਸੁਿੱ ਤ੍ੇ. ਖਾਣ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਨਜਦੀਕ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡ, ਬੋਰਾਂ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਉਸ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤ੍ੇ ਬਾਕੀ ਦ ਜੇਆ ਨ ੰ  ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਣ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡੰਗ੍ਰਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਬਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਚਮਾਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਰਵਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਵਿੱ ਡਾ ਕੈਂਪ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਮਰ ਗ੍ਏ ਸੀ; ਅਤ੍ੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਹੋਰ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਵੀ 
ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦ ਜੇ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ 
ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਬਿੱਚ ਵਗ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੇ ਸੀ. 
ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਚਾਚਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਚ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਤੰ੍ਨ 
ਕੁੜੀਆਂ ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਦੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਈਆਂ. ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ. 

'ਬਹਰਹਾਲ, ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਇਿੱਕ ਪਲੇਟ ਵਖਚੜੀ ਵਮਲਦੀ ਸੀ. ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ 
ਸਨ. ਉਸ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਗੰ੍ਦਗ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਬਦਬ  ਮੌਜ ਦ ਰਹੰਦੀ 
ਸੀ. ਕਈ ਬਿੱਚੇ ਮਰ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਪੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ (ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤ੍ਾ 
ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ) ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਹਿੱ ਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨਾ ਪੰਦਰਾਂ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, 
ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਤ੍ਾਇਆ ਜੀ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਕੀ ਕੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰੀ 
ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ, ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਵਕਤ੍ ਸੀ ਵਕ 
ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਤ੍,ੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ,  

'ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ੁਰਨ ਲਗ੍ੇ. ਰਾਹ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ ਜੋ ਘਾਹ ਕਿੱ ਟ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ 
ਉਪਰ ਰਵਹਮ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਦੋ ਆਨੇ ਪੈਸੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖ ਵੇਖੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਘੋੜੇਆ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਦਾ 
ਵਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਪ ਤ੍ੋਂ ਭਟਕ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਮੰਦਗ੍ੜ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਪਵਹਲਾਂ 
ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸਿੱ ਖ ਜੋੜੇ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ੍ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਰਵਹਮਵਦਲੀ 
ਵਦਖਾਈ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਸੌਣ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਚਿੱ ਦਰ. ਉਹ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਸੀ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ 
ਰਹ ਜਾਇਏ ਮਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕ ਜਾਂਦੇ ਅਤ੍ੇ 
ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਸ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ ਜੋ ਲੁਵਧਆਣਾ ਤ੍ੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਨ ੰ  ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਕੁਮਹਾਰ ਅਪਣੇ ਗ੍ਧੇਆਂ 
ਨ ੰ  ਘਾਹ ਚਾਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਤ੍ਰਸ ਖਾ ਕੇ ਚਾਰ ਆਨੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਅਸੀਂ 
ਤ੍ੁਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੋਵਬੰਦਗ੍ੜ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਮਲੌਡ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਤ੍ੋਂ ਵਕਿੱ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਗ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗ੍ਾ. ਉਹ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ 



ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਇਥੇ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਮਦਦ ਵਮਲੇਗ੍ੀ. ਇਥੇ ਦ ਜੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਿੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਨੇ". 
ਮਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਮਲ਼ੌਡ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਤ੍ੁਰਦੇ ਰਹੇ. 

'ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭੁਿੱ ਲ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੋਵਬੰਦਗ੍ੜ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁੜੇ. ਉਥੇ ਦੋ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਫੜ ਲੀਤ੍ਾ. ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਸਾਨ  ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜਾ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾਨ  ਛਿੱ ਡਣ ਨ ੰ  ਵਕਹ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਝਗ੍ੜਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਨ ੰ , ਇਸ ਦੇ ਚਲਦ,ੇ ਭਿੱਜਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਵਮਲ ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਬੈਲਗ੍ਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇਵਖਆਂ. ਅਸ਼ੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਪਰ 
ਚੜਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ. ਵਫਰ ਅਸ਼ੀਂ ਰਾਹ ਤ੍ੇ ਲਕੜੀ ਦੀ ਖੰੁਢ ਵੇਖੀ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵਸਰ ਲਗ੍ਾ ਕੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਿੱ ਤ੍ੇ 
ਰਹੇ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਅਸੀਂ ਵਫਰ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਵਮਵਲਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ. 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਿੱ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ, 
"ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਬਵਨਅੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ. ਤ੍ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡੰਗ੍ਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ 
ਕਰਣਾ." ਪਰ ਮੈਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਤ੍ੁਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਖਿੱਨਾ 
ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗ੍ਦੀ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਤ੍ੁਰਦੇ ਰਹੇ. ਇਿੱ ਕ ਕਿੱ ਛਾ ਪਵਹਣ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ 
ਆਪਣੀ ਵਕਰਪਾਨ ਲਹਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨ  ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ: "ਇਧਰ ਆਉ ਤ੍ੁਸੀ ਦੋਵਂਂੇ!" ਅਸੀਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸਰਵਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਸ 
ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਬੰਦੇ ਨ ੰ  ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ "ਇਣ ਦੋ ਮੰੁਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨ ੰ  ਕਹੋ ਵਕ 
ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤ੍ੇ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇ." ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਵਬਠਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਰੋਟੀ 
ਉਪਰ ਖੀਰ ਪਾ ਕੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਨ ੰ  ਮਾਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ 
ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕਮਰੇ ਤ੍ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪਾਗ੍ਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਖਿੱਨਾ (ਹੁਣ ਖਿੱਨਾ ਖੁਰਦ) ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁਿੱ ਵਛਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱ ਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਖਿੱਨਾ ਪਹੰੁਚੇ, ਅਸੀਂ ਡੰਗ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਰਾ ਦੇਂਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  
ਪੁਿੱ ਵਛਆਂ ਵਕ ਰੇਉਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਉਨਾ ਉੱਚਾ; ਦ ਜੇ ਰੇਉਨਾ ਵਪੰਡ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਵਦਸ਼ਾ ਅਲਗ੍ ਹੈ) ਵਜਥੇ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਭਰਾ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਰਾਹ ਦਿੱ ਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਰਾਹ ਲੰਬਾ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਗ੍ਰਮੀ ਅਤ੍ੇ ਧ ੜ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਵਪਆਸ ਲਗ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਖ ਹ ਤ੍ੇ ਨਜਦੀਕ ਆ ਗ੍ਏ 
ਪਰ ਬਾਲਟੀ ਵਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਢ ਸਕੇ. ਤ੍ਦ ਇਿੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸਿੱਖ ਮੰੁਡਾ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਾਣੀ 
ਕਿੱ ਢਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਪਆਸ ਬੁਝਾਈ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੰੁਡੇ ਤ੍ਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹ 
ਪੁਿੱ ਛੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ. 

'ਤ੍ਦ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਸ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ "ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ 
ਡਰੋ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗ੍ਾ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਅਿੱ ਜ 
ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ". ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਕਈ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਚਾਨਕ ਇਿੱਕ ਖ਼ਬਰੀ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ 



ਔਰਤ੍ਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆਂ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਣਗ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਵਤੰ੍ਨ ਰਾਤ੍ਾਂ ਰਹੇ. ਚੌਥੇ ਵਦਨ ਉਣ ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਤ੍ਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਸਾਨ ੰ  ਨਵਹਰ ਦੇ ਉਪਰ ਦਾ 
ਪੁਿੱ ਲ ਪਾਰ ਕਰਣਾ ਸੀ. ਉਥੇ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਣ 
ਮੰੁਡੇਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਕਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣਾ ਹੈ." ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਸ ਨੇ, 
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਲਵਾਰ ਕਿੱ ਢ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 'ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਰੋ.' ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਜਾਣ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਖੀਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਲੌਡ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਅਤ੍ੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ 
ਨਜਦੀਕ, ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਵਪੰਡ ਸੀ.  

'ਉਥੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਵਸਪਾਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਤ੍ਦ, ਸਾਡੇ ਵਸਰਾਂ ਤ੍ੇ 
ਦਸਤ੍ਾਰ ਬਨਹ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਵਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਵਫਰ ਉਹ ਸਾਨ  ਚਨਨਵਾਲ 
ਵਪੰਡ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਹ ਵਦਨ ਰਹੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ-
ਨਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬਰਛੇ ਵੇਖੇ, ਵਜਸ ਉਪਰ ਸੁਿੱ ਕਾ ਲਹ  ਲਵਗ੍ਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਲਗ੍ੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ 
ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਪਰ, ਰਬ ਉਸ ਵਸਿੱ ਖ ਔਰਤ੍ ਉਪਰ ਵਮਹਰ ਕਰੇ ਵਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਣ 
ਵੀਹ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਜਿੱ ਨਤ੍ ਤ੍ੇ ਜਗ੍ਹ 
ਵਮਲੇ. 

'ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਦਾਲ ਬਣਾਂਦੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ, ਉਹ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਖਾਣਾ ਮਿੱਨਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਚਮਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਨਾਲ ਦੇ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪੰਡ ਰੋਹੇਰਾ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਬਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਭੇਜ ਵਰਹਾ ਸੀ.  ਉਹ 
ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਣ ਗ੍ਈ ਵਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਉਹ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ 
ਗ੍ਈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਅਰਾਇਨ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗ੍ੀ ਦਖੇ-ਭਾਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ 
ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਰਬ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਭਰਾ ਭੇਜੇ ਸੀ. ਲੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹਅੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 25 ਬੀਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 
ਮਾਵਲਕ ਸੀ. ਮੈਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਵਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੋਂ ਦੋ 
ਮੰੁਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਦੀਨ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੇਜ ਦੀਨ ਸਨ. ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ (ਖਾਲਾ) ਵਜਸ ਦਾ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਵਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂਅ ਸੁਵਣਆ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਸੀ. 
ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ. ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਮਾਸੜ ਸਾਨ ੰ  
ਖਾਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਉਸ ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ 



ਸਨ. ਹਰ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ ਚੜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰਾ ਰਾਹ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਇਆ. 
ਰੇਲ-ਗ੍ਡੀ ਵਤੰ੍ਨ ਵਾਰ ਆਈ ਹੋਰ ਹਈ. ਅਸੀਂ ਵਤੰ੍ਨ ਵਾਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਪਰ ਚੜਹ ਸਕੇ. 

'ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਹਿੱਦ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਕਸ ਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨ ੰ  
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਟਰਿੱਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਵਸਿੱ ਖ ਸਤ੍ਲੁਜ ਦੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਗ੍ੋਰਖਾ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨਾਲ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਖ਼ਬਰ 
ਭੇਜੀ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਰਿੱ ਕ ਅਤ੍ੇ ਵਸਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਲੈ ਆਉਂਦਾ. 
ਬੰਦੇ ਤ੍ੁਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨੇ ਬਸਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ. 

'ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਦਨ ਤ੍ਕ ਰਹੇ. ਵਫਰ ਸਾਨ  ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ 
ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਸਕ ਲ ਮਾਸਟਰ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਦਾ 
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਦ ਵਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਸ਼ਕਸ ਗ੍ਿੱ ਫ਼ ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਹਸੀਲਦਾਰ, ਹਾਜੀ ਸਫ਼ਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਵਹਮਦ, ਜੋ 
ਇਿੱ ਕ ਕਲਰਕ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਵੀ, ਸਾਨ ੰ  ਸਾਡੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਛਿੱ ਡ ਵਦਤ੍ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 
ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗ੍ਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ 
ਵਲਖ ਕੇ ਪਿੱ ਕਾ ਪਤ੍ਾ ਕਰਣ ਕੀ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਫਾਰਮ 
ਭਰਣ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨ ੰ  ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਮਲ ਸਕੇ, ਜੋ 
ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਹਾਜੀ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਸਤ੍ਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਨਾਬਾਲਗ੍ ਸੀ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਬਾਅਦ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ ਵੀ ਆ 
ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੰ  ਪਿੱ ਕਾ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਬਹਤ੍ਰ 
ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਦਨ ਸਾਨ  ਭੁਿੱ ਖੇ ਸੌਣਾ ਪਇਆ. ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. 
ਵਫਰ, ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਾਨ ੰ  ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਮਲ ਗ੍ਈ. 1955 ਤ੍ੋਂ ਮੈਂ ਇਥੇ, ਕਿੱਲਰ ਸਈਦਾਂ ਤ੍ੇ ਵਸ ਵਗ੍ਆ ਹਾਂ. 
ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਦੇਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਜ਼ਲੁਮ ਕੀਤ੍ੇ. ਤ੍ਕਰੀਬਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਹਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨੇਕ, ਰਬ ਤ੍ੋਂ 
ਡਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਵਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੀਤ੍ੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. 

'ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਹੁਣ ਉਮਦਾ ਨੇ. ਮੈਂ ਸ਼ਥਾਨਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ 
ਕਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਲਤ੍ ਜਾਂ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਿੱ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ-ਵਤੰ੍ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਸੇ ਨੇ. ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਕੋਵਠਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਲੋਕ ਨੇ. 
ਮੈਨ ੰ  ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਫ਼ਕਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦਾ ਵਵਆਹ ਅਰਾਇਨ ਬਰਾਦਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕਰਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਚੰਗ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭਦੇ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਿੱ ਟੋ ਸਾਵਹਬ ਨ ੰ  ਵਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. 
ਮੈਂ ਜੇਲਹ ਵੀ ਵਗ੍ਆਂ ਹਾਂ. ਵਜ਼ਆ-ਉਲ-ਹਿੱਕ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਜੇਲਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੌ ਬੰਦੇ ਜੇਲਹ ਗ੍ਏ 
ਅਤ੍ੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਵਰਹਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਹ 1986 ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ. ਪੁਵਲਸ ਰਾਤ੍ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਏ ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  



ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗ੍ਈ. ਸਾਡੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਐਮ.ਪੀ.,ਅਬਦੁਲ ਕਯੁਮ ਬਿੱ ਟ ਬਹੁਤ੍ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਭੁਿੱ ਟੋ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਜੁਰਮ ਸੀ.' 
 

ਆਦਿਪੁਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਨਵਊ 
 

ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ,ਂ ਵੀਰੇਂਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਥਾਨਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਸਿੱਜਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਗ੍ ਇਿੱਕ ਬਲੇਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਬਿੱਡੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਅਤੰ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਪਹੰੁਚੇ. ਇਥੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਵਸਆਲਕੋਟ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਵਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਤ੍ੋਂ ਵਪੰਡ ਦੇ ਦਾਵਖਲੇ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਵੇਵਖਆ. ਉਹ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, 
ਮਗ੍ਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪੁਵਲਸ ਤ੍ੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 1947 ਦੀ ਘਟਨਾੜਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 
ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. 
 

ਬਸਤਾ ਨਸੰਘ ਅਤੇ  ਉਗੁਰਨਦਆਲ ਨਸੰਘ 
 

ਦੋ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਸਨ ਬਸਤ੍ਾ ਵਸੰਘ (75) ਅਤ੍ੇ ਨਉਗ੍ੁਰਵਦਆਲ ਵਸੰਘ (80 
ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ). ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਵਸਿੱ ਧ  ਜਿੱ ਟ ਸਨ. ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦਰਜ 
ਕੀਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨ ੰ  ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਵਰਤ੍ਾਂਤ੍ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਹੈ: 

'ਆਦਮਪੁਰ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱਖ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਰਾਹਮਣ ਅਤ੍ੇ ਦਵਲਤ੍ ਵਹੰਦ  ਵੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ 
ਜਾਂ ਅਿੱ ਠ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਸਨ. ਵਤੰ੍ਨ ਪਰਵਾਰ ਅਰਾਇਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗ੍ੁਿੱ ਜਰ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਤ੍ੇਲੀ. ਅਰਾਇਨ ਗ੍ੋਵਬੰਦਗ੍ੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਸਵਲਆਨੀ ਤ੍ੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਆਏ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਥੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਕਈ ਕਮਰੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਿੱ ਕ 
ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਅਸ਼ੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡ ਦੇ 
ਵਤ੍ਉਹਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਵਪੰਡ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਖ ਹ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱ ਢਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਅਰਾਇਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਮਾਲ ਦੀਨ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਿੱਲਹਾ ਬਕਸ਼ 
ਸੀ. ਅਿੱਲਹਾ ਬਕਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਬਰਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸੌਂਢੀ. ਸੌਂਢੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਰਕਤ੍ ਨੇ ਤ੍ਦ, 
ਸੌਂਢੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵਨਕਾਹ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ. 

'ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦ ਇਥੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ. ਮੁਸਵਲਮ ਨਾਲੋਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਪੰਡ, ਮਾਥੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਵਡਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਵਰਟਾਇਰ ਵਸਿੱਖ 
ਵਸਪਾਹੀ ਹੋਰ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਵਸਿੱ ਖ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਪਛਿੱ ਮ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਵਪੰਡ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜੈਮਲ ਨਵਗ੍ਆ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਮਲ ਸੀ. ਨਵਗ੍ਆ ਇਿੱਕ ਬਦਨਾਮ 
ਮੁਜਵਰਮ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ "ਦਸ ਨੰਬਵਰਆ" ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਦਰਜ ਸੀ. ਵਪਉ-ਪੁਤ੍ ਦੋਵੇਂ ਮਰ 



ਗ੍ਏ ਨੇ. ਮੁਜਵਰਮ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਨ ਵਜ਼ੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਨੇ. ਦੋ ਮੁਸਵਲਮ, ਮਾਘੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਛੰਬਾ, ਜੋ 
ਤ੍ੇਲੀ ਸਨ, ਇਥੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਜਮਾਲ ਦੀਨ ਅਰਾਇਨ ਵੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਤ੍ਲ ਇਸ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. 

'ਛੋਟੀ ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਵਸ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਇਥੇ ਵਰਹਾ ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਮਾਥੀ ਤ੍ੇ. ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਖ ਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ, ਅਤ੍ੇ ਬੰਦੇਆਂ ਹੋਰ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਧਿੱ ਕਾ 
ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਅਸੀਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਨ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਜਾਂ 
ਪੁਵਲਸ ਸਾਡੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਂਦੀ. ਮਗ੍ਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤ੍ੇ ਵਕਹੀ ਨ ੰ  ਮਾਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ 
ਵਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਸਾਲ, ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਅਿੱ ਠਵਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ.' 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਥੀ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਜੋ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸੀ. ਮੌਜੁਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ 
ਇਤ੍ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਵਣਆ ਸੀ ਵਕ ਮਾਥੀ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਵਹਰ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਉਹ ਇੰਟਰਵਵਊ 
ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗ੍ਾ 
ਵਕਉਂਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ 
ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਬੋਰਾਨ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਇਏ, ਜੋ ਇਿੱ ਥੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ 
ਜਾ ਕੇ, ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਅੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ, ਮਾਥੀ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ.  
 

ਤੇਜਾ ਨਸੰਘ 
 

ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ (76) ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਿੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤ੍ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਲੰਬੇ, ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ: 
 
'ਮਾਥੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਜਵਰਮਾਂ ਨੇ 1947 ਤ੍ ੇਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗ੍ਾ ਸਲ ਕ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਥੇ ਜਿੱ ਟ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਸਨ, ਅਤ੍ ੇ
ਇਿੱਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਲਾਹੀ ਬਕਸ਼ ਸੀ. ਮਾਥੀ ਤ੍ੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁਮਹਾਰ ਵੀ ਸਨ. ਮਾਥੀ ਬੋਰਾਨ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ. 
ਹਮਲਾ ਵਦਨ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਵਦਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਡੰਗ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਰਾ ਦੇਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕੋਈ 
800-1000 ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਜਿੱ ਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਕਰਣ ਮੈਂ ਮਾਥੀ ਆਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਵਚਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਾਮੁ ਸੀ ਜੋ ਚਨਨ ਦਾ 
ਬੇਟਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਜਾਮੁ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਿੱ ਵਖਆ. ਵਫਰ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ 
ਆਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਮੰੁਡਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 



ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤ੍ਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਥਾਨੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਵਲਖੇ, ਮਗ੍ਰ ਕਦੇ 
ਵੀ ਕੋਈ ਵਚਿੱ ਠੀ-ਪਿੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. 

'ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁਮਹਾਰ ਔਰਤ੍ ਵੀ ਮਾਥੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਗ੍ਈ. ਮਾਥੀ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਗ੍ਿੱਜਾ ਵਸੰਘ ਸੀ. 
ਉਸ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਜਨਾਨੀ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ 
ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਵੇ. ਕੁਮਹਾਰਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਚਨੀ ਸੀ. ਦਰਅਸਲ 
ਉਹ ਕੁਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨ ੰ ਹ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਪਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸਹ ਰੇਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਪਰ 
ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਗ੍ਏ, ਪਰ ਗ੍ਿੱ ਜਾ ਵਸੰਘ ਉਥੇ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਵਰਸ਼ਵਤ੍ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਿੱ ਜਾ ਵਸੰਘ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਬੇਟੇ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਇਆਂ. ਗ੍ਿੱ ਜਾ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਬਚਨੀ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਬਲਦੇਵ ਹੁਣ ਮਾਥੀ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ (ਵਜਸ ਸ਼ਕਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ 
ਸਾਨ ੰ  ਇੰਟਰਵਵਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ). 

'ਜਦ ਮੁਸਵਲਮ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਥੀ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਟ ਭਿੱਜ ਕੇ 
ਬੋਰਾਨ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ. ਮਾਥੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਗ੍  ਬੋਰਾਨ ਦਾ ਬੰਤ੍ਾ ਵਸੰਘ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਦਧੇਰੀ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸਨ. ਉਸ ਨੇ ਜਿੱ ਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨ ੰ  ਦਧੇਰੀ, ਜੋ ਗ੍ੋਵਬੰਦਗ੍ੜ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਸੀ, ਤ੍ੋਂ ਲੈ 
ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਮਲ ਸਨ. 

'ਹਮਲਾ ਬਦਕਾਰੀ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ ਛਕਾ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖੇਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ 
ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਨੌਜਵਾਨ ਅੋਰਤ੍ਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨੇ ਖ ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਦ ਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਥ ੇਤ੍ਕ ਵਕ ਬਿੱਚੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਖ ਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਛਿੱ ਪਰਾਂ ਤ੍ੇ 
ਸੁਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਸਭ, ਤ੍ਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਸਰਵਹੰਦ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੀ ਜੋ ਉਣ ਵਸਿੱਖ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰੀ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱ ਖ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਵਤ੍ਿੱ ਖੀ 
ਚੀਜਾਂ ਘੁਸੇੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਨਨਕਾਣਾ 
ਸਾਵਹਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਉਹ ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਪਰ 
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ. ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਘਿੱਟ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤ੍ੇ ਗੰ੍ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਗ੍ਏ. 

'ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਵਜਹਾ ਲੁਿੱ ਟਣਾ ਸੀ. ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਅਤ੍ੇ ਵਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਚੰਗ੍ੀ ਮਾਵਲਆ ਹਾਲਤ੍ ਵਾਲੇ 
ਤ੍ੇਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਵਵਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਲੋੜ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਉਹ ਹਰ 
ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਵਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ.' 



ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤ੍ੇਜਾ ਵਸਿੱਖ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗ੍ੁਰਦੀਪ ਵਸੰਘ (48) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਹਲਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਗ੍ੁਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 
ਗ੍ਿੱਜਾ ਵਸੰਘ ਕਵਹੰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਇਥੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬੇਹਦ ਪਾਕ ਅਤ੍ੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ. 
 

ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਅਪਵਾਦ 
 

ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨਵਾਬ ਹਕ ਮਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. 1941 ਦੀ 
ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 88,109 ਸੀ. ਵਤੰ੍ਨੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 
ਬਰਾਬਰ ਸੀ. ਵਹੰਦ  23,479 ਸਨ ਜਾਂ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉੱਚੀ ਅਤ੍ੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ੍ ਦੇ ਵਹੰਦ  
ਬਰਾਬਰ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ, 33,881 ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਤ੍ ੇ
ਵਸਿੱਖ 30,320 ਜਾਂ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 34.4 ਫ਼ੀਸਦੀ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਸਿੱਖ ਵਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਕਉਂਵਕ ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ 
ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਨਵਾਬ ਬਾਰੇ ਚੰਗ੍ੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੁਘਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 
ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵਕ, ਉਹ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰ  ਦੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕਰਦੇ. ਵਸਿੱ ਖ, ਗ੍ੁਰ  ਦੇ ਇਸ 
ਵਵਚਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਮਿੱ ਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗ੍ੁਰ  ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ 
ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. 

ਮਗ੍ਰ, ਇਅਨ ਕੁਪਲੈਂਡ ਇਸ ਸਿੱਚਾਈ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਵਜਹਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਇਆ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਸਾਨ ੰ  
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਤ੍ਖਤ੍ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਨੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨ ੰ , ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਉਪਰ ਜਿੱਥੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਬਰਹ ਹਾਲ, ਜਦ 
ਵਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਲੋਕ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 

ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤ੍ਾ ਕਰਣ ਲਈ ਬੇਤ੍ਾਬ ਸੀ ਵਕ ਉਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸਟੋਕਹੋਮ ਦੇ 
ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍, ਵਰਜ਼ਵਾਨ ਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਵਆਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਾ.ਵਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਡਾ.ਵਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਨੇ ਬੜੀ 
ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, 6 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨ ੰ  ਸਾਡਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. 

 

ਡਾ.ਨ ਜ਼ਾਿ ਦੀ  
 

'ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਦਿੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਖੁਨ-ਖਰਾਬਾ 
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਨਵਾਬ ਸਾਵਹਬ ਵਨਰਪਿੱ ਖ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦਾ ਭਰਾ ਲਾਹੌਰ 
ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਆਗ੍  ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ 



ਮੰਗ੍ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਣ. ਪਰ, ਅਵਹਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦ ੇ
ਵਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਮਦਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 
ਰਹੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸਨ ਪਰ ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਸੀ. 

'ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਵਤ੍ਆਰੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਪੁਵਲਸ 
ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਕੋਲ ਹਵਥਆਰ ਹੈਗ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ 
ਦਸਤ੍ੇ ਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਵਕ ਨਵਾਬ ਸਾਵਹਬ ਨ ੰ  
ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ ਨੇ ਪਿੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ 
ਵੀ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉੱਚੇ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ. 
ਅਗ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ. ਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱ ਮ ਬੇਹਦ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਪੰਡ ਬਰਾਸ ਤ੍ੇ, 
ਕੋਈ 300-400 ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਬਿੱ ਚਣ ਲਈ, ਖ ਹਾਂ 
ਵਬਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 

'ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਲਿੱ ਖਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪਨਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ 
ਸੀ. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਸ਼ਾਇਦ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ 
ਬਕਸ਼ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕਉਂੁਵਕ ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਵਗ੍ਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਣ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਦਾ ਸਵਤ੍ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਮਾਣ ਸੀ.' 

 

ਿਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵੱਚ ਪ ਾਿਗੀਰ 
 

ਡਾ.ਵਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਨੇ ਸਾਨ  ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ, ਜੋ ਵਪੰਡ ਕਾਕਰਾ 
ਤ੍ੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗ੍ਏ ਸੀ. 
 

ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਾਕਰਾ, ਭਵਾਨੀਗ੍ੜ, ਪਵਟਆਲਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਕਮਬੋਹ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ ਵਜਥੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 1,200-1,300 ਘਰ ਸਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ 
ਸਨ. ਦ ਜਾ ਸਮੁਹ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਖਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਮਹਾਰ ਸਨ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ 
ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰੰਘਰ ਰਾਜਪੁਤ੍, ਕਮਬੋਹ, ਗ੍ਿੱਜਰ, ਤ੍ੇਲੀ, ਧੋਬੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ 25-30 ਫ਼ਕੀਰ ਵੀ ਸਨ. 
ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਥੇ ਪੰਜ ਮਸੀਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਮੰਦਰ ਸੀ. ਰੰਘਰ ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਖ਼ਾਨ ਸਾਵਹਬ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਪੰਡ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ. 



'ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਤ੍ੀਜਾ ਵਦਨ ਸੀ-ਲੇਖਕ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ: 3 ਸਤੰ੍ਬਰ 1947-ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਵਦਿੱ ਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਜ਼ੋਹਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਘੜੀ ਤ੍ੇ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਵਜੇ ਸੀ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਖ ਹ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਸੀ, ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, "ਉਧਰ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਟੋਡਾ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ." ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਊਠ ਉਪਰ ਬੈਠ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਵਪਿੱਛੇ ਵਬਠਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੈਰ ਤ੍ੇ ਜਾ ਲਗ੍ੀ. ਉਹ 
ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਘਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਾਇਦ 250-300 ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ, 
ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਹਮਲਾਵਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਲੋਕ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਢ ਕੇ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. 

'ਅਸੀਂ ਰਾਤ੍ ਦੇ ਦਿੱ ਸ ਵਜੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਜਦ ਵਛੰਟਾਂਵਾਲਾ ਪਹੰੁਚੇ, ਤ੍ਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ. ਵਛੰਟਾਂਵਾਲਾ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਛੇ ਜਾਂ ਸਿੱਤ੍ ਹੋਰ ਲੋਕ 
ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  6 ਭਾਦੋਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਵਡਆ. ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਰਾਤ੍ 
ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਇਸ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਨਾ ਲਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਟੁੰ ਗ੍ਾਂ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਜਗ੍ਹ ਪਹੰੁਚੇ. ਇਥੇ ਕਈ ਵਟਿੱ ਬੇ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਨਵਹਰ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਪ ਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੰਜਰ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਖਾਰੇਪਨ ਅਤ੍ੇ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤ੍ੀ ਤ੍ਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀ 
ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕ ੇਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਬਲਕੁਲ ਹੀ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ. 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 
ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਫੜਾ-ਤ੍ਫੜੀ ਫੈਲ ਗ੍ਈ. ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 
ਤ੍ਾਇਅੇ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੇ ਚਾਰ 
ਭਰਾ-ਸਾਰੇ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ 45 ਸਦਿੱ ਸ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ, ਮੇਰਾ 
ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਚ ਗ੍ਏ. 

'ਮੈਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉਪਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਵਹਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਦਖਾਇਆ). ਅਸੀਂ 
ਗੰ੍ਨੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਖੇਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਨਵਹਰ ਦੇ ਉਪਰ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਦੋ 
ਭੈਣਾ ਮਰੀ ਪਇਆਂ ਸੀ. ਈਦ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਮਣਾਈ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੁਤ੍ੀਆਂ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਗ੍ੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਦਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਦੀ, ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ 
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ. ਦੋਨੋ ਵਨਆਨੇ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." 
ਮੈਂ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਣ ਵਨਆਨੇਆਂ ਨ ੰ  ਉਠਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ ਦ ਰ ਜੈਨਪੁਰ ਆਏ. ਉਥੇ 
ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਸਿੱ ਖ ਜਿੱ ਟਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ. ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਰੁਕਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 12-14 ਲੋਕ ਸੀ. ਵਸਿੱਖ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ, ਸਾਨ  
ਹਲਾਕ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ 200-250 ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀਆਂ 
ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਝਗ੍ੜਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਕਵਹ ਰਹੇ ਸਨ, "ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ," 



ਜਦ ਵਕ ਦ ਜੇ ਵਕਹ ਰਹੇ ਸੀ "ਅਸ਼ੀਂ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਲੈਣਾ ਹੈ." ਪਰ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਸ ਅਨੈਵਤ੍ਕ ਕਿੱ ਮ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ 
ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਅਤ੍ੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਮਾਨਕ ਮਾਜਰਾ 
ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਇਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਸਪਾਹੀ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜ ਦ 
ਸਨ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਵਨਆਨੇਆਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਕੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲਦੇ ਰਹੇ. ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ 
ਨ ੰ  ਵਮਲੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ ਸੀ. 

'ਉਸ ਵਦਨ ਤ੍ੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਵਲਮ 
ਹਲਾਕ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਵਕਰਪਾਨਾਂ, ਬਰਛੇ ਅਤ੍ੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਲੋਕ ਰਵਹਮ ਲਈ 
ਬੇਨਤ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜਾਂ 
ਅਗ੍ਵਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ਵਾਤ੍ੀਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  
ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ. ਡਾ.ਵਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨੇ.' 
 

ਬਾਬੁ ਖ਼ਾ  
 

ਬਾਬੁ ਖ਼ਾਨ (ਜਨਮ 1940), ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕ ਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਤ੍ੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ 
ਕਰਣ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਆਏ. ਬਾਬੁ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕ ਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ: 

'ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਤ੍ਾਇਆ ਜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ , ਜੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕਹਾ , 
"ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸਾਨ ੰ  ਹੁਣ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ". ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਪਰ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  ਚਾਰੋਂ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਘੇਰ 
ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਹਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ 
ਬਰਛੇ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਲੰਬੇ ਚਾਕ  ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ੍ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਵਪਉ, ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣਾਂ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਇਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਵਪਉ ਉਪਰ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਵਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ, 
ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਉਹ ਵਡਗ੍ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਉਥੇ ਖੜਹਾ, ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਵੇਖ ਵਰਹਾ 
ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ. ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰੋਣ ਲਗ੍ਾ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਰੋਵੋ ਨਹੀਂ". 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵਦਖਾਇਆ ਜੋ ਚੀਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅੰਂਾਤ੍ ਬਾਹਰ ਆ ਗ੍ਈ 
ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਤ੍ਦ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਖੇਤ੍ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ 
ਦੋ". ਮੈਂ ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ਾ. ਵਸਿੱਖਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. 
ਵਿੱ ਡੇਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅਤ੍ੇ ਜੇਵਰ ਨੇ". ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਝਾੜੀ ਤ੍ੇ ਬੈਠ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 
ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. 

'ਵਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਨ ੰ  ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਣ ਲਗ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਦੋ 
ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਰੇ ਪਇਅੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ ਵੀ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ 



ਕਮਬੋਹ ਕੁੜੀ ਆ ਗ੍ਈ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸੀ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱ ਡੀ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਚ 
ਗ੍ਏ ਸੀ. ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਖ ਹ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਗ੍ਏ. ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਿੱ ਤ੍ ਭੁਖ ਲਗ੍ੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ 
ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਿੱ ਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਵਪੰਡ ਜਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਵਫਰ ਮੈਂ ਖ ਹ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਕੁੜੀ 
ਚਲੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. 

'ਮੈਂ ਰਾਤ੍ ਖ ਹ ਤ੍ੇ ਹੀ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗ੍ੇ ਕਮਰੇ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਸੁਿੱ ਤ੍ਾ. ਖਾਣ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. 
ਤ੍ੀਜੇ ਵਦਨ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੰੁਡਾ ਖ ਹ ਤ੍ੇ ਆਇਆ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ. ਜਦ ਉੁਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਵੇਵਖਆ, ਉਹ ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ਾ. ਮੈਂ ਚੀਕ ਕੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਮੈਂ ਬਾਬੁ ਹਾਂ, ਡਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ". ਉਹ ਵਾਪਸ 
ਆ ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗ੍ੇ. ਜਦ ਖਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  
ਵੇਵਖਆ, ਉਹ ਸਾਨ  ਗ੍ਾਲਾਂ ਕਿੱ ਢਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਕਰਪਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਸਾਡੇ ਵਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ. ਦ ਜਾ ਮੰੁਡਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਭਿੱ ਜ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ. 

'ਮੈਂ ਭਵਾਨੀਗ੍ੜ ਆਇਆ ਵਜਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਖ ਹ ਸੀ. ਉਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍, ਮਿੱਕੀ ਦੀ 
ਛਲੀਆਂ ਲਿੱ ਭ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ. ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਕਾਕਰਾ ਆ ਵਗ੍ਆ. ਕੋਈ 
ਘਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ ਡੰਗ੍ਰ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਨਹੰਗ੍ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ 
ਕੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਤ੍ੁਰਣ ਲਗ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵੇਖ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁ ਗ੍ਾਂਵਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਖਦਾ 
ਆਈ"ਂ. ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ. ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਵਫਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ 
ਵਜਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰੁਡਾ ਵੀ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤ੍ਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਸੌ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ 
ਵਪੰਡ ਛਨਾ ਨਾਨਕਵਾਵਲਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਮੰੁਡੇ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਸਾਨ  ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡ ਹੈ. ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਨ  ਮਾਰ ਦੇਣਗ੍ੇ". ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਵਕਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ. 
ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਖੀਰਕਾਰ, ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਸਾਡੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਮੰੁਡਾ ਰੌਣ ਲਗ੍ਾ. ਮੈਂ ਖੇਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵੜ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਵਸਿੱ ਖ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਰੋ ਨਹੀਂ. ਤ੍ੁ 
ਮਿੱਜਲ ਹੈਂ? 

"ਹਾਂ," ਉਸ ਮੰੁਡੇ ਨੇ ਵਕਹਾ. 
"ਤ੍ੇਰੇ ਮਾਂ-ਵਪਉ ਦਾ ਕੀ ਬਵਣਆ?" 
"ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
"ਤ੍ੇਰੀ ਭੈਣ?" 
"ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
'ਤ੍ਦ ਉਸ ਵਸਿੱ ਖ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ. ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਵਹੰਦਾ". 
'ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਮੰੁਡੇ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਬਾਬੁ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ". ਉਹ ਸਿੱਚ-ਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸਰਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਹਿੱਥ 
ਫੇਵਰਆ. ਉਹ ਸਾਨ  ਲੰਬਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਪਰੇਮ ਵਸੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, 



"ਸਾਨ  ਇਣ ਮੰੁਡੇਆ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ". ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਸੌਣ ਲਈ ਮੰਜ਼ੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ੍ੇ ਕੁੰ ਡੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਇਥੇ ਰਹੋ". ਉਸ ਵਪੰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਬਚਾਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਕ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡੰਗ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਰਾ ਦੇਣ ਖੇਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 
ਸੀ. ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤ੍ੀਜੇ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਸੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ. ਸਾਨ  ਇਕਿੱਲਾ 
ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਣਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤ੍ਾ. 

'ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਹੁਕੇ ਲਈ ਤੰ੍ਬਾਕ  ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਲਾ (ਮਾਸੀ) ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵਨਕਵਲਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੈਂ 
ਇਸਮਾਇਲ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ. ਉਹ ਰੌਣ ਲਗ੍ੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੇਰਾਂ ਮਾਂ-ਵਪਉ ਨ ੰ  ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. 

'ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਪਰ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਨੇਹਾ 
ਭੇਵਜਆ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਜੀ ਨ ੰ  
ਵਮਵਲਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੈਂ ਛਿੱ ਨਾ ਨਾਨਕਵਾਵਲਆ ਦੇ ਲੰਬਾਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਮਜੀ ਵੀ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ. ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤ੍ੇ ਰੌਣ ਲਗ੍ਾ. 

'ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਰਾਤ੍ ਦੇ ਦਿੱ ਸ ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਪੰਡ ਫਾਰੀ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਠਵਹਰੇ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ 
ਅਸੀਂ ਛਿੱ ਨਾ ਬੰਦਰਵਾਵਲਆਂ ਤ੍ੇ ਆਏ. ਅਮਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ. 

'ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤ੍ੁਰਕੀ ਨ ੰ  ਵਕਉਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਰੋ ਇਸ ਨ ੰ " 
'ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ." 

'ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਸਰਬਰਪੁਰ ਪਹੰੁਚੇ. ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਪੰਡ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ 
ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ-ਮਾਮੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਆਏ ਸੀ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਭੈਅਨੀ 
(ਇਸ ਨ ੰ  ਭੈਅਨੀ ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ-ਮਾਮਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਜਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ, ਉਹ ਰੌਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੈਅਨੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਥੇ ਮੇਰਾ ਵਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ. 
ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ-ਮਾਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਕਰਾਇਆ.'  

 

ਕਾਕਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 
 

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਅਗ੍ਲਾ ਪੜਾਉ ਵਪੰਡ ਕਾਕਰਾ ਸੀ. ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ,ਂ ਵੀਰੇਂਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ 
ਆਦਮਪੁਰ, ਮਾਥੀ ਅਤ੍ੇ ਬੋਰਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਵਦਨ ਕਾਕਰਾ ਪਹੰੁਚੇ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਣਾ ਬਹੁਤ੍ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ; ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ, ਜੋ, ਖਾਸ ਕਰ 
ਕੇ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ-ਹਵਫ਼ਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਕਰਨੈਲ ਵਸੰਘ ਜੋ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ 



ਉਡੋਵਾਲਾ ਸੇਖੋਂ, ਤ੍ੋਂ ਸਨ, ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਵਮਸਤ੍ਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ (ਉਮਰ 70 ਸਾਲ) ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. 
ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਉਸ ਵਪੰਡ ਦਾ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ, ਮਹੰਤ੍ ਜਾਤ੍ੀ ਦਾ ਸ਼ਕਸ ਸੀ. 
 

ਦੇਸ ਰਾਜ 
'ਕਾਕਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਵਪੰਡ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਰੀਬ 900 ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ 300 ਵਹੰਦ  

ਪਰਵਾਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕ ਰ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਕਿੱ ਠਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਵਪੰਡ 
ਸੀ ਵਜਥੇ ਕਈ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ -ਮੁਸਵਲਮ ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਮਬੋਹ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਨ, ਰੰਘਰ ਰਾਜਪੁਤ੍ ਵਪੰਡ ਦੇ ਆਗ੍  ਸਨ. ਰਵਾਇਤ੍ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਰੰਘਰ ਰਾਜਪੁਤ੍ 
ਪਵਟਆਲਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਤ੍ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਪਰਭਾਵ ਸੀ. 

'ਇਥੇ ਗ੍ੜਬੜੀ ਫੈਲ ਗ੍ਈ, ਜਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  
ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਇਥੇ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. 3 ਭਾਦੋਂ ਨ ੰ , ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਕਰੀਬ 
ਦੁਪਵਹਰ 4 ਵਜੇ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਜਿੱ ਥੇ ਨੇ ਘੋੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤ੍ੇ ਪੈਦਲ ਵੀ, ਮੋਗ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਆ ਕੇ ਪ ਰੇ ਵਪੰਡ ਨ ੰ  
ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਬਦਨਾਮ ਮੁਜਵਰਮ ਸਨ. 

'ਕਾਕਰਾ ਤ੍ੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਹਮਲਾ ਵਿੱ ਡਾ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਸੀ. ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ 
ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ 11 ਹਮਲਾਵਰ ਅਤ੍ੇ 300 ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮਰਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਉਹ ਸਨ 
ਜੋ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਲਈ ਕਾਕਰਾ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤ੍ਾ 
ਸੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਗ੍ਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਰਵਇਅੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੁਿੱ ਝ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਪਰ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ 
ਹੀ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਆ ਕੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਪ ਰਾ ਵਪੰਡ ਜਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਆ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ੇਜੀ 
ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਖਾਲੀ ਹੋ ਗ੍ਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁਿੱ ਟ ਚਾਲ  ਸੀ. 

'ਸ਼ਕ ਰ ਦੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ, ਪਵਹਲੇ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਹੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ 
ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਟਲਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਚ ਗ੍ਏ, ਮਗ੍ਰ ਜੋ ਵਛੰਟਾਂਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ 
ਨਵਹਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗ੍ਏ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਬਾਬੁ ਖ਼ਾਨ ਇਸਮਾਇਲ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ. ਉਸ 
ਦਾ ਵੀ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹਲਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਇਸ ਵਪੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆਂ, 
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਇਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. 

'ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕ ਰ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ ਆਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਸ ਰਫ਼ੀਕ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਵਗ੍ਆ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਜਗ੍ਰੀ ਦੋਸਤ੍ ਸੀ. ਮੈਂ ਸ਼ਕ ਰ ਦਾ ਵਚਹਰਾ ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਾਬੁ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕ ਰ ਨਾਲ ਕਾਕਰਾ 
ਆਇਆ ਸੀ.' 



 
ਿੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜੁਰਬਾ 
 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਕਰਾ ਤ੍ੇ ਸੀ, ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਪੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਜੋ ਕਾਕਰਾ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਵਸੇ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  
ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਥੇ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਸ 
ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਬੇਹਦ ਮੁਤ੍ਾਵਸਰ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਝਜਕ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ ਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ੍ਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸਨ. ਮੈਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨ ੰ  ਵੀ ਦਾਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ 
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗ੍ਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤ੍ਾ ਨਾਲ ਮਸੀਤ੍ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਹ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਣਯੋਗ੍ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜੋ ਪੈਸੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਕ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਮਸੀਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਲਈ, ਇਣ ਪੈਸੇਆਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਸੀ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੰੁਡੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਕ ਲ਼ ਆਏ ਇਿੱਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ  ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ੍ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਘ ਮਦੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਰਾਜਪੁਤ੍ਾਂ ਦੀ ਮਜਬ ਤ੍ ਇਮਾਰਤ੍ਾਂ ਵਦਖਾਇਆਂ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਰਾਜਪੁਤ੍ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. 

ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਕਰਨੈਲ ਵਸੰਘ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਦੇਸ ਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 
ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਜਾ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗ੍ਾ ਸੀ. ਜਦ ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਕਾਕਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਤ੍ਦ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ 
ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦਾ 
ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਜਬ ਤ੍ ਇਸਲਾਮੀ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ, ਜਾਂ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ 
ਬੇਹਦ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਹਸਾਸ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਣ ਦਾ ਮਵਹਜ਼ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰੀਕਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 
ਪਤ੍ਾ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਵਕਆ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਕਸ ਇਹਸਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਇਹ 
ਕਰਵਾਇਆ. ਪਰ, ਵਹਤ੍ੇਸ਼ ਗ੍ੋਸਾਈ,ਂ ਵਵਵਰਂਦਰ ਵਸੰਘ, ਦੇਸ ਰਾਜ, ਕਰਨੈਲ ਵਸੰਘ, ਮੁਸਵਲਮ ਮੌਲਵੀ, ਬਿੱਚੇ 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ-ਸਾਰੇ, ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਤ੍ਾਵਸਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ 
ਤ੍ੇ ਅਥਰ  ਆ ਗ੍ਏ… 
 

ਜਗਪਾਲ ਨਸੰਘ ਨਟਵਾਣਾ 
 



ਮੈਂ ਕਈ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਵਪਆਰ ਹੈ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਨੇ. ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਗ੍ਪਾਲ 
ਵਸੰਘ ਵਟਵਾਣਾ ਦਾ ਵਕਿੱ ਸਾ: 

'ਮੇਰਾ ਵਪੰਡ, ਵਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਅਤ੍ੇ ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ੍ ਹੈ. 
1947 ਤ੍,ੇ ਇਹ ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1000 
ਸੀ. ਇਥੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਟਵਾਣਾ ਉਪ-ਜਾਤ੍ੀ ਦੇ ਜਿੱ ਟ ਵਸਿੱ ਖ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਪੰਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ-ਚੌਥਾ ਲੋਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਵਟਵਾਣਾ ਸਨ (ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਟਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਰਾਜਪੁਤ੍ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ ਜਦ 
ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਿੱ ਟ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ). ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਸੀਤ੍. ਦੋਨੋ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਸਨ. ਵਟਵਾਣਾ ਮੁਸਵਲਮ, ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਸਨ, ਮਗ੍ਰ ਸਾਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਔਰੰਗ੍ਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ.  

'1947 ਤ੍ੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਜਦ ਦੰਗ੍ੇ ਭੜਕ ਉਠੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ 
ਸਰਦਾਰ ਸੰਪ ਰਣ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗ੍ੁਵਾਈ ਤ੍ੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਪੰਡ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਇਿੱਕ ਬੰਗ੍ਲੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਵਕ ਕੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ ਜਦ 
ਵਕ ਨੌਜਵਾਨ ਘਿੱ ਟ ਹਮਦਰਦੀ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਭੜਕਾ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ੍ੇ ਡੰਗ੍ਰਾਂ ਉਪਰ ਸੀ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹਰ 
ਵਦਨ, "ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ" ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਦਬਾਉ, ਵਧਦਾ ਹੀ ਵਗ੍ਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਵਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਿੱ ਥਾ, ਵਜਸ ਦੀ ਅਗ੍ੁਵਾਈ ਵਪੰਡ ਤ੍ੁਰਖੇਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਆ 
ਪਹੰੁਚਾ. ਉਹ ਮਸੀਤ੍ ਨ ੰ  ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਚੀਜਾਂ ਕਿੱ ਢਣ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਮੇਂਟ ਨਾਲ ਬਣੀ 
ਸਖ਼ਤ੍ ਮਸੀਤ੍ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਦੋ ਮੀਨਾਰਾਂ ਹੀ ਢਾਹ ਸਕੇ. ਮਗ੍ਰ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸੰਪਤ੍ੀ ਦੀ ਲੁਿੱ ਟ-ਪਾਟ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ , ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ 
ਸੀ. ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਗੰ੍ਭੀਰਤ੍ਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਫਰ ਬੰਗ੍ਲੇ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ, ਵਕ ਕੀ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. 
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਹੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ 
ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਣਗ੍ੇ ਵਕ ਉਹ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਕਬ ਲ ਕਰ 
ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗ੍ੇ, ਅਗ੍ਰ ਬਾਹਰ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਵਮਰਾਸੀ 
ਮੁਸਵਲਮ ਜਲਦ ਵਸਿੱ ਖ ਬਣਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗ੍ੁਰ  
ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ. ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਸੀ, ਦ ਜੇ ਵੀ ਵਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨ ੰ  



ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੈਰ-ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਕ ਜਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਤ੍ਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਸਿੱ ਖ ਬਣੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ ਛਿੱ ਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ ਰ ਦਾ 
ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਐਦਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਿੱਡ ਸਕਣਗ੍ੇ. ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਨ ੰ  ਸ ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਡਿੱ ਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਸ ਰ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਂਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ, 
ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਰ ਦਾ ਮਾਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਵਕਸੇ ਨੇ ਸ ਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਇਆ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਘਰਣਾਯੋਗ੍ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ. 

'ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਵਕ ਵਪੰਡ ਚੀਨਾਥਲ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਸਨ, ਅਗ੍ਰ 
ਉਹ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਕਬ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਲੁਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਵਤੰ੍ਨ 
ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਗ੍ਿੱ ਨੇ ਦੇ ਖੇਤ੍ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਵਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ 
ਛੋਟਾ ਸਹਾਇਤ੍ਾ ਕੈਂਪ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. 

'ਕੋਈ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਫ਼ਤ੍ੇਹ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਫ਼ਤ੍ੇਹ ਵਸੰਘ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਕੀਵਰਆਂ ਫ਼ਕੀਰ ਵਸੰਘ 
ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨੀਲੀ ਦਸਤ੍ਾਰ ਪਾ ਲੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਵਕਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤ੍ੇਂ ਲਟਕਾ ਲੀਤ੍ੀ. 
ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਫ਼ਤ੍ੇਹ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਹਿੱਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ, ਆਪਣੀ ਦਾੜਹੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਲ 
ਕਤ੍ਰਾਂਦੇ ਵੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਫ਼ਤ੍ੇਹ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਹਿੱਜ਼ਾਮਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ 
ਬੁਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਲਤ੍ੀ ਮਿੱ ਣ ਲੀਤ੍ੀ. ਵਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ.  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੁਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱਤ੍ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ 
ਗ੍ੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਣਾ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਭਾਈ 
ਬਹੁਤ੍ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. 

'ਇਿੱਕ ਹੀ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤ੍ੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲੈ ਕੇ, 
ਅਿੱਧੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਵਨਕਲ ਕੇ, ਸਰਵਹੰਦ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. (ਇਹ ਉਹ ਕੈਂਪ ਹੀ ਸੀ ਵਜਥੇ ਚੌਧਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦੀਨ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ). ਇਸ 
ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੜਕ ਗ੍ਏ. "ਅਸੀਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇਤ੍ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ?", ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਉਪਰ ਚੀਕ ਕੇ ਵਕਹਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਸਬਕ 
ਵਸਿੱਖਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ 
ਜਾਣ, ਪਰ ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਪਿੱ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਲੈ 
ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁਿੱ ਭਾਉਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਰਾਤ੍ ਉਹ ਵਪੰਡ 
ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਾਣ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਵਨਕਲੇ. ਰਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਵਪੰਡ 
ਪੰਡਰਾਲੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਇਿੱਕ ਜੰਗ੍ਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਜਥੇ ਬੈਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਵਰ ਅਤ੍ੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਫਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਨ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਨਜਦੀਕ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਤ੍ੇ ਲੈ 
ਜਾ ਕੇ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ, ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ 



ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਲੋਕ ਸੋਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੇ 
ਸੁਵਣਆ: "ਸਾਲੇਆਂ ਨੇ ਮੰੁਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਵਮਲਣ ਜੋਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਵਡਆ." 

'ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਪਨਾਹ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਭਿੱਟੇ ਦੇ ਕਿੱ ਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ, ਦੋ ਕੰਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ, ਚੁਿੱ ਪ-
ਚਾਪ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆ ਗ੍ਏ. 

'ਸਾਡੀ ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਛੜੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਵਕਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੋਂ, ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ 
ਲੀਤ੍ੀਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਬਚਨ ਵਸੰਘ ਉਰਫ ਖ ਨੀ ਬਚਨਾ (ਉਸ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਕਤ੍ਲ 
ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ) ਦੇ ਘਰ ਤ੍,ੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਹਨੀਮ ਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਨ ਨਹੀਂ ਚਵਲਆ. ਸਾਰੀ 
ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਵਾਣਾ ਭਰਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ 
ਤ੍ਨਵੀਰ ਵਟਵਾਣਾ ਨੇ ਮੈਨ  ਇੰਟਰਨੇਟ ਤ੍ੋਂ ਲਿੱ ਭ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾਜੀ ਸ਼ਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਵਟਵਾਣਾ ਆਪਣੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਤ੍ੇ, 1947 ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਦਾਦਾਜੀ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ 
ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਆਪਣੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ੍ ਕੈਂਪ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਤ੍ਨਵੀਰ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਟਵਾਣਾ, ਹੁਣ, ਸ਼ੇਖ਼ੁਪੁਰਾ, ਸਰਗ੍ੋਧਾ, ਕਸ ਰ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ.'  
 

ਸ਼ਾਿੀ ਨਰਆਸਤ  ਾਭਾ 
 

ਵਰਆਸਤ੍ ਨਾਭਾ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 340,444 ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਆਬਾਦੀ 50,972 ਸੀ ਜਾਂ 15 
ਫ਼ੀਸਦੀ. ਡਾ.ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੱਮਦ ਖ਼ਾਨ 1991 ਤ੍ੇ ਹੈਮਬਰਗ੍ ਇਨਸਟੀਚਯ ਟ ਔਫ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ ਤ੍ੋਂ 
ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ. ਉਹ ਜ ਨ 2003 ਤ੍ੇ ਸਟੋਕਹੋਮ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਵਮਹਮਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਬਆਨ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਹੈ: 
 

ਡਾ.ਖੁਸ਼ੀ ਿੁਿੱਿਦ ਖ਼ਾ  
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਮਲੋਹ, ਵਰਆਸਤ੍ ਨਾਭਾ ਤ੍ੇ 12 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1930 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ 
ਹਾਵਕਮ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ ਸੀ. ਇਸ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ, ਅਮਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਰਵਹੰਦੀ ਸਨ. ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਉਮਦਾ ਸਨ; ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ 
ਬਰਾਹਮਣ ਦੋਸਤ੍ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤ੍ੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਮਝਦੀ 
ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਉਸ ਨ ੰ  ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਕਿੱ ਟੜ ਵਹੰਦ  ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਨ ੰ , ਰਸੋਈ ਵਵਿੱ ਚ 
ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. 



'ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਵਬਲਕੁਲ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ੍ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ. ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. 
ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਵਕੀਲ ਸਨ. ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਅਦਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ  ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ. ਅਮਲੋਹ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ ਨਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍. 

'ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਵਕ ਨਤ੍ੀਜਾ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਬਣਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਣਾ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਅਵਹਮ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ, ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਵਕਉਂ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਵਕ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ. 

'1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਸ਼ਵਹਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਅਗ੍ਸਤ੍ 1946 ਤ੍ੇ 
ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਭਾ ਪਹੰੁਚਣ ਲਗ੍ੀ, ਪਰ ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਸਾਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਸਿੱਚ ਤ੍ੇ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਹਸਾਸ 
ਸਾਨ ੰ  14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਵਕ ਸਾਨ  ਨਾਭਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1947 ਤ੍ਕ, 
ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਪਈ. ਨਾਭਾ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਆਮ ਰੇਡੀਉ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਿੱ ਕ 
ਪਾਨਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ. ਲੋਕ ਉਸ ਤ੍ੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕਤ੍ਲ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਸ ਤ੍ਵਜੋ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਨਾਭਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 
ਮੁਿੱ ਖ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਤ੍ੋਂ ਹਿੱਟ ਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਵਥਕ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ 
ਅਕਤ੍ ਬਰ ਅਤ੍ੇ ਨਵੰਬਰ ਤ੍ਕ, ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਿੱ ਧਣ ਲਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਨ ੰ  ਲਗ੍ਣ 
ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਬਦਲੇ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਸਾਡੀ 
ਗ੍ਲੀ ਤ੍ੇ ਹੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਨਵੰਬਰ ਤ੍ਕ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. 

'ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤ੍ਦ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ 
ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਨਾਭਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਵਹਆਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ ਤ੍ੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ. ਤ੍ਦ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਨਾਵਜ਼ਮ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਮਾਤ੍ੀ ਵਸਿੱਖ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਸ਼ਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ , ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਨਾਭਾ ਵਕਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਉਹ 
ਖੁਦ ਵੀ ਉਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਹੋਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵੀ. ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, 
ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਅਮਲੋਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. 

'ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਜਮਾਤ੍ੀ ਪਰਤ੍ਾਪ ਵਸੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਕਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਤ੍ੜਕੇ, ਚਲੇ 
ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਨ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਕੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ 



ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੈ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  
ਦਿੱ ਸੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਨਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਵਨਕਲ ਗ੍ਏ. 

'ਅਸੀਂ ਤ੍ੜਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਸੀ. ਨਾਭਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤ੍ੇ, 
ਅਕਾਲੀ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਮਗ੍ਰ ਪਰਤ੍ਾਪ ਵਸੰਘ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚਕਮਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਤ੍ੇ ਕੈਂਪ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਉਥੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ 
ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਦਾਲਤ੍ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵਮਆਂ ਅਬਦੁਲ ਲਤ੍ੀਫ਼, ਵਜਸ ਨੇ ਬਤ੍ੌਰ ਵਕੀਲ਼ ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਸਹਾਇਿੱਕ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਨਾਭਾ ਸਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਵਕਸੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਪੰਡਾ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਸੀ. 

'ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਨਾਭਾ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 10 ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ 
ਚਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚੇ. ਉਸ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 100,000 ਲੋਕ ਸਨ. ਰਾਹ 
ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਇਆਂ ਵੇਵਖਆਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹਾਲਾਂਵਕ 
ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਰਾਤ੍ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਇਿੱ ਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਬਲੁਚ ਰੈਜੀਮੇਂਟ ਸਾਡੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ 
ਵਜਹਾ ਹੈ ਵਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਅਸੀਂ ਕਸ ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵਕਉਂਵਕ ਵਾਹਗ੍ਾ-ਅਟਾਰੀ ਰਸਤ੍ਾ ਬੇਹਦ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਜਲਦ 
ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਵੇਵਖਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਾਭਾ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ 
ਕਾਮਯਾਬ ਵਕਾਲਤ੍ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ-ਪੜਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ੍ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲੇਖਕ, ਕਿੱਮ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਰੋਣਹਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਇਤ੍ 
ਸੁਣਾਂਦੇ ਵਜਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ:  ਮੇਰੀ ਵਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਬਗ੍ਾਨੀ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ੁਲਾਬਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਬਹਤ੍ਰ ਨੇ. 

'ਮੈਂ 1963 ਤ੍ੇ ਜਰਮਨੀ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕ ਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ. ਉਥੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵਮਵਲਆ, ਪਰ 1979 ਤ੍ੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਨ ੰ  
ਵਫਰ ਨਾਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਮਲੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਉਥੇ ਪਹੰੁਵਚਆ, ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਵਹਰ ਮੇਰਾ 
ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕਰਣ ਆਇਆ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਕਈ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਦਾਵਤ੍ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਕਸਾਇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਰੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਵਾਰ ਉਥੇ ਰਵਹ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਸੀ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ 
ਅਤ੍ੇ ਕਰੀਬ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਵਹਣਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਹਮਣ ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਅਸ਼ਵਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 
ਰਵਹਣਾ ਹਾਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਮੈਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ.' 

 

ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਿੀ ਨਰਆਸਤ 
 



ਵਵਿੱ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ (ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ) ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੇਰ ਦੁਪਵਹਰ ਕਪ ਰਥਲਾ ਪਹੰੁਚੇ. ਕਦੀ 
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਵਰਸ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮਸਹ ਰ, ਹੁਣ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਕਪ ਰਥਲਾ ਨੇ, ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਮਵਹਮਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ. ਕਪ ਰਥਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਇਿੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮਸੀਤ੍ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਖੜਹੀ ਸੀ. 
ਕਪ ਰਥਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ, ਮੁਿੱ ਖ ਮਸੀਤ੍ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਪਰ ਸੰਗ੍ਮਰਮਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਲੇਕ ਹੈ ਵਜਸ ਉਪਰ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤ੍ੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਰਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ): 
 

ਮ ਰੀਸ਼ ਮਸੀਤ੍ ਨ ੰ  ਮਾਣਯੋਗ੍ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗ੍ਤ੍ਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ੍ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਅਕਤ੍ ਬਰ 1926 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 1930 ਤ੍ਕ ਚਵਲਆ. ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ 4 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਹੋਏ. 
ਮਾਣਯੋਗ੍ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਮਹ ਰਤ੍ ਦੀ ਰਸਮ 14 ਮਾਰਚ 1930 ਨ ੰ  ਅਦਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਮੌਕੇ 
ਤੇ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਯੋਗ੍ ਨਵਾਬ ਸਾਵਦਕ ਮੋਹਿੱਮਦ ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਬਹਾਹਲਪੁਰ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਹਾਵਕਮ, 
ਨੇ ਵਦਿੱਤ੍ਾ. 1 ਲਿੱ ਖ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਜਮਾ ਹੋਏ. ਮਸੀਤ੍ ਦੀ ਮੌਜੁਦਗ੍ੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਖੁਿੱ ਲਹ-ਵਦਲੀ 
ਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤ੍ਾ ਅਤੇ੍ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਫ਼ਕਰ ਬਾਰੇ, ਗ੍ਵਾਹੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ. 

 

1941 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 378,389 ਸੀ. ਇਸ ਦੀ 
ਵਹੰਦ  ਆਬਾਦੀ 61,546 ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 20,892 ਦਵਲਤ੍ ਵਹੰਦ  ਸਨ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਸੀ, 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਮਵਹਜ਼ 88,350 ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 
213,557 ਦੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 56.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. 
ਮਗ੍ਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੋਂ 
30 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ 
ਮੁਜਾਵਹਦ ਅਲ-ਹੁਸੈਨੀ ਨ ੰ  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਕਪ ਰਥਲੇ ਦੀ ਮਸੀਤ੍ ਅਤ੍ੇ 
ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦੋ ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਤ੍-ਭੁਮੀ ਦੇ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ: 
 

ਿੁਜਾਨਿਦ ਅਲ-ਿੁਸੈ ੀ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਵਰਆਸਤ੍ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੇ 1925 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਸਾਡੀ ਇਿੱ ਕ ਅਮਨਪਸੰਦ 
ਅਤ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗ੍ਤ੍ਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਵਗ੍ਆਨੀ, ਸਵਹਣਸ਼ੀਲ ਅਤ੍ੇ ਵਾਜਬ 
ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ. ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੁਮ-ਵਫਰ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਰਿੱ ਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. 1930 ਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸੀਤ੍ ਬਣਾਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮਸੀਤ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ੋਹਫ਼ਾ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਤ੍ੌਰ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ. ਸ਼ੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤ੍ੇ, ਦੋ ਮਸ਼ਹ ਰ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਵਹਬ 



ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਹਿੱਟ ਸਾਵਹਬ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਤ੍ੇ ਵਦਖਦੇ ਨੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਡਾ 
ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਾਹੌਲ ਵਬਲਕੁਲ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਅਤ੍ੇ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ 
ਸੀ.  ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਣਾ ਇਿੱ ਕ ਵਮਆਰੀ ਅਵਭਆਸ ਸੀ.  

'ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤ੍ੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੇ ਮਜਵਲਸ-ਇ-ਅਹਰਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰਥਕ 
ਸਨ. ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਦੇਵਬੰਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਮਾਵਅਤ੍-ਉਲ-ਉਲੇਮਾ-ਇ-ਵਹੰਦ ਦੇ 
ਮੁਿੱ ਖ ਵਵਚਾਰਕ ਮੌਲਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਅਵਹਮਦ ਮਦਨੀ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਅਲ-
ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਤ੍ਣਾਅ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ ਜਦ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍,ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੋਂ ਸਾਡੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਆਏ. 
ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ ਵਭਆਨਕ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ 
ਦਿੱ ਸਦੇ ਰਹੇ. 

'1947 ਤ੍ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯ ਰੋਪ ਗ੍ਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਟਿੱ ਕਾ ਸਾਵਹਬ 
(ਰਾਜਕੁਮਾਰ) ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਵਕਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਖੁਿੱਲਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਦਖਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਹ ਸਭ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ 
ਬਾਅਦ, ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ. ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਹਮਲੇ ਤ੍ੇ ਕਈ ਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ 
ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਮੁਸਵਲਮ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਤ੍ੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਵਟਿੱ ਕਾ ਸਾਵਹਬ ਖੁਦ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀ ਮਾਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਬਚਾ ਲੀਤ੍ਾ ਜਦ ਵਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ 
ਲੋਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. 

'ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਜੋ ਭਿੱਜਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਅਖੀਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਆ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਬਖਰੀ ਵੇਵਖਆਂ. ਇਸ ਨ ੰ  ਰੋਵਕਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਸੀ. ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੇ ਖ਼ੁਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਅਗ੍ਰ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਦ ਇਿੱਡੀਆ ਦੇ ਹੰੁਦੇ. 
 

ਸ਼ੇਖ  ੁਰ ਿੁਿੱਿਦ 
 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 1935-1945 ਤ੍ਕ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਰਹੇ. ਮੈਨ ੰ  23 
ਮਾਰਚ 1940 ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਬੈਠਕ ਯਾਦ ਹੈ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਵਰਗ੍ਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਣ ਨਾਲ ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱ ਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 1945 ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ 
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸੀਤ੍ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੇਹਦ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ (ਉਹ ਰੋਣ ਲਗ੍ਦੇ 
ਨੇ). ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 
ਸਾਨ ਮ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣ 



ਲਗ੍ੇ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ. ਇਹ ਅਗ੍ਸਤ੍ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਇਿੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਵਤੰ੍ਨ ਭੈਣਾ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਵਆਹ 
ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਲਾਹੌਰ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 
ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਮਨ ਵਮਲੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਉਹ 
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਵਿੱ ਚ ਫਸ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਹੰਦ  ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਪਰ ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖਣ, ਜਦ ਤ੍ਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ 
ਸੀ. 

'ਮੇਰੇ ਭਣਵਇਅੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਨ ੰ , ਜੋ ਕਪ ਰਥਲ਼ਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜੈ ਵਸੰਘ ਸੀ, ਦ ਜੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਨ ੰ  ਕਵਹੰਦੇ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਉਸ ਗ੍ਿੱਡੀ ਤ੍ੁਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ, ਜਦ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 
ਕਪ ਰਥਲਾ ਛਿੱ ਡ ਦੇਂਦੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਉਹ ਗ੍ਿੱਡੀ ਫੜਣ ਤ੍ੋਂ ਮਨਹ ਾਂ 
ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਨਾਕੇਬੰਦ ਮਹਿੱ ਲੇ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ (ਵਜਸ ਜਗ੍ਹ ਹ ਕਹਾ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ). ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਆਮ ਵਕਰਾਇਅੇ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਸ ਰਾਤ੍ ਨੌ ਵਜੇ, 
ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 

'ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਉਪਰ 
ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਖੀਰਕਾਰ, ਸਾਨ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਟਰਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਗ੍ੇ 
ਵਜਥੇ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕਪ ਰਥਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਨੌ 
ਟਰਿੱਕਾਂ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਧ ਮੀਲ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਇਸਲਾਵਮਕ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਸੀ. ਉਥੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਸਿੱ ਖ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਟਰਿੱਕ 
ਰੋਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਨਾਲੋਨਾਲ ਸਾਨ  ਵਕਰਪਾਨ ਲਹਰਾਉਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਬਰਛੇ ਸਮੇਤ੍, ਵਸਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. 
ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕਈ, ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਪਰ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚਾ ਬੁਰੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਚਾਨਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜਾ ਟਰਿੱਕ ਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱਖ ਵਸਪਾਹੀ ਸਨ. ਅਫ਼ਸਰ ਇਿੱਕ 
ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਉਪਰ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਨਿੱ ਸ ਗ੍ਏ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਚ 
ਗ੍ਏ. 

'ਅਸੀਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਟੈਂਕ ਵੇਖੇ. ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਟੈਂਕਾਂ 
ਉਪਰ ਚੜਹਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਦੋ-ਵਤੰ੍ਨ ਮੀਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮੰੁਡੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਰੋਵਟਆਂ ਲੈ 
ਆਇਆ. ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਦੇ ਬਆਦ, ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਪਠਾਨ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲੇ, 
ਜੋ ਸਾਨ  ਛਾਉਣੀ ਲੈ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ 12 ਵਦਨ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਵਹੰਦ  ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਚਾਚਾ ਠੀਕ, ਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਭੁਖੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, 



ਵਮਆਂ ਮੀਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗ੍ਏ. ਉਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਪਾਹੀ ਸਨ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਨਾਲ ਵਮਆਂ ਮੀਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ 
ਵਮਵਲਆ. ਸਾਨ ੰ  ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਕ ਵਸਪਾਹੀ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ, ਮਗ੍ਰ ਹਕੀਕਤ੍ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਗ੍ੋਰਖਾ ਸਨ. 
ਅਸੀਂ ਵਮਆਂ ਮੀਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤ੍ਰੇ ਅਤ੍ੇ ਮੋਹਨੀ ਰੋਡ ਆ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ, ਤ੍ਦ ਤ੍ੋਂ ਵਵਸਆ ਹੈ.' 

 

ਨਿਿੇਜ ਬੀ.ਏ.ਚੌਧਰੀ 
 

ਜੁਲਾਈ 2007 ਨ ੰ , ਡਾ.ਮੁਹਿੱਮਦ ਫ਼ਾਰ ਕ ਨੇ ਵਨਯ ਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 
ਬਾਰੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨ ੰ  ਛਿੱ ਪੇ ਇਿੱ ਕ ਲੇਖ ਨ ੰ  ਪੜਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਵਲਦਾ ਵਮਮੇਜ ਬੀ.ਏ.ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ 
ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਭੇਜੀ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕਪ ਰਥਲਾ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਨਿੱ ਸਣਾ ਪਇਆ. ਡਾ.ਮੁਹਿੱ ਮਦ 
ਫ਼ਾਰ ਕ ਨੇ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ 2007 ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਵਲਖ ਭੇਵਜਆ: 

'ਮੇਰਾ ਵਵਆਹ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੰਜ਼ ਰ ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਹੈ. ਮੈਨ ੰ  ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ 
ਦੇ 1925 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਕਪੁਰਥਲਾ, ਇਿੱਕ ਖ਼ ਸ਼ਹਾਲ 
ਅਤ੍ੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਸੀ.  ਮਾਣਯੋਗ੍ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗ੍ਤ੍ਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਇਸ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਾਜਬ 
ਅਤ੍ੇ ਰਵਹਮਵਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਵਸਅਤ੍ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਖੁਿੱਲਹਾ, ਸੈਕਯੁਲਰ 
ਅਤ੍ੇ ਸਵਹਣਸ਼ੀਲ ਵਦਮਾਗ੍ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਤ੍ਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਨਸਲ 
ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਸ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਸਿੱਖ ਬਲਵਕ ਦ ਜੇ 
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਵਮਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤ੍ੇ, ਅਵਹਮ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ ਸੇਵਾਰਤ੍ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ 
ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਉਹ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਵਭਾਗ੍ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਥਲੇ, 
ਮਜਦ ਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਸੀ. 

'ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੇ 1927 ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਲਹੜਪਣ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਵਦਨ ਉਥੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੇ. ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਗ੍ਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕ ਲ, ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੋਂ ਆਪਣੀ 
ਮੈਟਰੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਜਲਾਉ ਖਾਨਾ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸਕ ਲ਼ ਉਸ ਇਮਾਰਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਚਲਦਾ ਸੀ 
ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਮਹਾਰਾਨੀ ਦਾ ਮਹਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਤੰ੍ਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ੍ ਸੀ. ਇਮਾਰਤ੍ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਾਜਕ ਕਿੱ ਮਾ ਲਈ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਇਮਾਰਤ੍ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਬੇਵਾਵਾਂ, ਯਤ੍ੀਮ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਲਾਈ, 
ਬੁਣਨਾ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤ੍ਕਾਰੀ, ਇਿੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਤ੍ੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਕ ਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ, 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਔਰਤ੍ ਦੋ ਘੜੋੇ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਸਕ ਲ ਇਿੱਨਾ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ, 
ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਤ੍ੋਂ ਅੰਦਾਣਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀ. ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਵਹਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸਵਥਤ੍ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤ੍ਹਖਾਨੇ ਅਤ੍ੇ ਸੁਰੰਗ੍ਾਂ ਸੀ, 



ਵਜਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਥੇ ਪ ਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਪੜਹਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਬੀਰੋ ਅਤ੍ੇ ਜੀਤ੍ੋ, ਯਾਦ ਨੇ. 

'ਮੰੁਡੇਆ ਦੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਮਸ਼ਹ ਰ ਸਕ ਲ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ਰਣਧੀਰ 
ਗ੍ਵਰਨਮੇਂਟ ਸਕ ਲ/ਕਾਲਜ, ਕਪ ਰਥਲਾ. ਦ ਰ-ਦਰਾਜ ਤ੍ੋਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤ੍ੇ ਪੜਹਣ ਆਊਂਦੇ ਸੀ. 
ਮੈਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਕਪ ਰਥਲਾ ਇਿੱ ਕ ਅਨੇਕਤ੍ਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱਖ, ਮੁਸਵਲਮ, ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਇਸਾਈ ਇਿੱਕ ਸਾਥ, ਬੇਹਦ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ; ਵਬਲਕੁਲ ਇਿੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਦੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ. 

'ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਇਿੱਕ ਆਰਾਮਦੇਹ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ ਸਨ. 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸੀਤ੍ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਨੋਖੀ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਲਈ 30-40 ਕਵਾਰਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ, ਖਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਬਤ੍ੌਰ ਹਾਸਟਲ ਉਣ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਤ੍ਾਲੀਮ ਲਈ, ਬਹੁਤ੍ ਦ ਰ ਤ੍ੋਂ ਕਪ ਰਥਲਾ, ਆਉਂਦੇ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਉਸ ਮਸੀਤ੍ ਤ੍ੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਉਣ ਮੌਕੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ 
ਵਾਵਲਦ ਮਸੀਤ੍ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬਿੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨੇ ਨਾਲ, ਮਸੀਤ੍ ਦੇ 
ਹਰੇ-ਭਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤ੍ੇ ਘੁਮਦੇ. 

'ਕਪ ਰਥਲਾ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਿੱਕ ਮਵਹਮਾਨ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਮੁਤ੍ਾਸਰ 
ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ੍ੇ, ਸਾਇਵਡੰਗ੍ ਤ੍ੇ ਲਗ੍ਾ ਹੋਇਆ, 
ਇਿੱਕ ਦੁਧ ਵਰਗ੍ਾ ਵਚਿੱ ਟਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਵਨਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸੇਲ ਨ, ਵੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ 
ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅਵਹਮ ਵਦਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਰੇਡੀਉ ਦੇ ਨਜਦੀਕ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਐਲਾਨ ਸੁਣਣ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਠਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਜਦ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਐਲਾਨ ਤ੍ੇ ਇਹ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ (ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਲਤ੍ ਸਮਝ ਜਾਂ ਨਾਸਮਝ ਸੀ-ਲੇਖਕ). ਇਹ 
ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਸਾਹ ਲੀਤ੍ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਿੱਕ ਅਿੱਗ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਵਜ਼ਲਹੇ , ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹਦ ਉਦਾਸ ਅਤ੍ੇ ਹਤ੍ਾਸ਼ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਘੰਟੇਆਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲ -ਜੰਗ੍ ਵਰਗ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਹਨੇਰਗ੍ਰਦੀ 
ਫੈਲ ਗ੍ਈ. ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਨਸਲੀ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਰਾਦਵਰਆਂ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਕਈ ਦਹਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਆਪਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਵਪਆਰ ਭਰਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੁਹ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਭਰੋਸੇਮੰਦ 
ਦੋਸਤ੍ ਅਚਾਨਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਗ੍ਏ. 



'ਸਾਡੀ ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕੁ ਮੋੜ ਤ੍ੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗ੍ਤ੍ਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ 
ਲਈ, ਵਵਦੇਸ਼ ਗ੍ਏ ਹੋਏ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ, ਉਸ ਅਵਹਮ 
ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸਨ. 

'ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਵਟਿੱ ਕਾ ਸਾਵਹਬ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ , ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ੀ; ਨਹੀਂ ਤ੍ੇ ਜੋ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਹਿੱਦ ਤ੍ਕ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ 
ਸਾਲ ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਵਖ਼ਦਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਕਦਰ ਜਾਂ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ 
ਮੋੜ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਅਵਹਮ ਮੁਸਵਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵਟਿੱ ਕਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ 
ਉਹ ਪਰਭਾਵਤ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਕੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣ. ਇਸ ਬੇਨਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਖੁਿੱ ਲਹੇ -ਵਦਲ ਨਾਲ 
ਮਿੱ ਵਣਆ ਨਹੀਂ ਵਗ੍ਆ. 28 ਟਰਿੱਕਾ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨ ੰ  ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਸਮੇਤ੍, ਮੰਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, 
ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੰਵਜ਼ਲ ਤ੍ਕ ਲੈ ਜਾਵੇ. ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨ ੰ  ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗ੍ੜਬੜੀ ਦੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੀ ਵਜਹਾ ਕਰ 
ਕੇ ਵੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇਆ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ, ਮੁਨਾਸਬ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ 
ਵਸਿੱਖ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਵਹਣ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਸਾਮ ਨ ੰ  ਟਰਿੱ ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਵਗ੍ਆ ਪਰ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ੀ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਟਰਿੱਕ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ਮੰਦ ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਟਰਿੱਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚੜਹਣ ਲਈ ਦੌੜੀ. ਸਾਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਦੇ 
ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮਾਰਗ੍ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇਗ੍ਾ, ਵਜਥੇ ਇਿੱ ਕ ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਟਿੱ ਕਾ ਸਾਵਹਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ , ਵਰਆਸਤ੍ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗ੍ੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗ੍ਤ੍ਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਸੀ. ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਸਾਨ  
ਮੁਿੱ ਖ਼ ਮਾਰਗ੍ ਤ੍ੇ ਲੈ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਸਾਨ  ਵਟਿੱ ਕਾ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਰੁਖ਼ਸਤ੍ ਦੀ ਰਸਮ ਠੀਕ-ਠਾਕ 
ਰਹੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. 

'ਰਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗ੍ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨ ੰ  ਚਲ ਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਸਾਨ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਲਾਉ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ 
ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਗ੍ਡੀਆਂ, ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤ੍ੇ ਵਾਪਸ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਤ੍ੇ ਲੌਟ ਆਏ ਹੋਰ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਲੈ 
ਜਾਣ ਲਈ, ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ 
ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦ ੇ ਵਸਿੱਖ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ 
ਦੋਸਤ੍ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁਿੱ ਟਣ ਲਈ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵੜੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤ੍ੇ 
ਸ ਰਾਖ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ. ਕਈ ਕੀਮਤ੍ੀ ਚੀਜਾ ਲੁਿੱ ਵਟਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸੀ. ਛਿੱ ਤ੍ ਦੇ ਪਿੱ ਖੇ ਗ੍ਾਇਬ ਸਨ. ਇਹ ਅਟਪਟਾ 



ਸੀ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਘੰਟੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਸਿੱਖ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸਾਨੁ ਲੁਿੱ ਵਟਆ ਸੀ, ਸਾਨ ੰ  ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਿੱ ਲਹਾਂ ਉਪਰ ਬੇਕਾਬ  ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਅਥਰ  ਲੁਢਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਉਮਦਾ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ 
ਕਰਣਗ੍ੇ; ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਵਕਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਬਲਕੁਲ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਵੇਖਦੇ. 

'ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਵਇਅੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬ  ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ 
ਸਕੀ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਣ ਲਗ੍ੀ. ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ, ਗ੍ੁਆਂਢੀ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ੀ ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਜਗ੍ੇ ਰਹੇ ਅਤ੍ੇ ਇਹ 
ਰਾਤ੍ ਇਿੱਕ ਵਭਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ, ਟਰਿੱਕਾ ਦੇ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦਾ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਆਇਆ. 
ਘਬਰਾਏ ਅਤ੍ੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਫਰ ਟਰਿੱਕਾਂ ਤ੍ਕ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਈ. ਟਰਿੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ 
ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰ ਗ੍ਏ. ਹਲੀ ਅਸੀਂ ਚੜਹ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਦਾਦਾ ਉਪਰ 
ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇਵਰ ਅਤ੍ੇ ਨਗ੍ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਰੀਫ਼ਕੈਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਦੀ 
ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ ਹੋਰ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ. ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ 
ਸਟਾਫ ਨੇ ਟਰਿੱ ਕਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀ ਚਿੱ ਦਰਾਂ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਹਮਲਾਵਰ ਛੋਟੀ 
ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣ. ਅਸੀਂ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ 7 ਨੰ.ਟਰਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ-ਭੈਣਾ ਨ ੰ  ਟਰਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਲੁਿੱ ਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨ  ਵਬਲਕੁਲ ਚੁਿੱ ਪ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ੍ 
ਵੀ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ. 

'ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਵਹਲੇ 
ਵਗ੍ਆਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਟਰਿੱਕ ਹੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਤ੍ੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟਰਿੱਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਅਗ੍ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਵਕਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ 
ਸੀ. ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀ ਚਿੱ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ੋਂ ਸਾਨ  ਉਣ ਵੇਵਿੱ ਸ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ 
ਰਵਹਆਂ ਸੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਿੱ ਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲਵਗ੍ਆਂ, 
ਜਦ ਸਾਡਾ ਟਰਿੱ ਕ ਅਗ੍ੇ ਚਲਦਾ ਵਗ੍ਆ. ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਇਿੱ ਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਰੁਕ 
ਵਗ੍ਆ ਜੋ ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਜੰਗ੍ਲ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਕਪ ਰਥਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੀ ਸੀਮਾ 
ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵਜ਼ਮੇ ਕਰਣਾ ਪਏਗ੍ਾ. ਸਾਨ ੰ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਦੋ ਮੀਲ ਦ ਰ ਇਿੱ ਕ ਰੇਲ-ਹੇਡ ਸੀ. ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲਗ੍ਾ. ਸਾਨ ੰ  ਟਰਿੱ ਕਾ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ 
ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਨ ੰ  ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਵਦਸ ਰਹੀ ਸੀ. ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ 
ਦ ਜੇ ਮੁਸਾਵਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਸਾਨ ੰ  ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਚਿੱ ਕੜ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ੁਰਨਾ ਪਇਆ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ 
ਭੈਣਾ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਭਰਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਤੰ੍ਨ ਭੈਣਾ 



ਸੀ. ਮੇਰੀ ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ੍ ਡਰਪੋਕ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਕਰਣਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 
ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਸਾਡੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਦਾ ਵਵਆਹ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ. ਬਰਸਾਤ੍ ਦੇ ਢ ੰ ਘੇ ਪਾਣੀ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਵਦਆਂ ਹੋਏ, 
ਸਾਡੀ ਜੁਤ੍ੀਆਂ ਗ੍ੁਆਚ ਗ੍ਈਆਂ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵਤ੍ਿੱ ਖੇ ਪਿੱ ਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱ ਟ ਵਛਲ ਗ੍ਏ. ਉਸਤ੍ਰੇ 
ਵਰਗ੍ੀ ਜੰਗ੍ਲੀ ਘਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨ ੰ  ਖਰੋਂਚ ਰਹੀ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਸਾਨ ੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਵਜਸਮ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ਿੱ ਢਤ੍ੁਿੱ ਪ ਹਟਾਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਸਿੱ ਪਾਂ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵਿੱ ਡ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਸਾਨ ੰ  ਦਿੱ ਸ ਵਦਨਾਂ 
ਤ੍ਕ ਲੁਿੱ ਕ ਕੇ ਰਵਹਣਾ ਵਪਆ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਿੱਕ ਇਮਵਤ੍ਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਨਾ ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ. ਸਾਨ ੰ  ਕਨਕ ਦੇ ਕਿੱ ਚੇ ਦਾਨੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 
ਕੋਲ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਕੁਿੱ ਝ ਬੰਦੇ ਦ ਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਖ ਹਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. 
ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਬੰਦਆੇਂ ਨ ੰ  ਕਪੜੇ ਫੜ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਬੇਵਟਆਂ ਲਈ ਪਰਦਾ 
ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. 

'ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਕੋਈ ਰੇਲ ਹੇਡ ਨਜਦੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੈਦਾਂ ਸਾਨ  
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੜਕ ਦੋ ਮੀਲ ਦ ਰ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੜਕ ਤ੍ੇ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ. ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਟਰਿੱਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਉਥੇ ਰੁਵਕਆ. ਇਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਫ਼ੌਜ਼ ਦਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਸੀ ਜੋ 
ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਹਰ ਕੋਈ ਟਰਿੱਕ ਉਪਰ ਚੜਹਣ ਲਈ 
ਭਿੱ ਵਜਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਦੇ 
ਚਲਦੇ, ਬੇਹਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨੇ ਵਸਪਾਵਹਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰਲੇ ਕਿੱ ਢੇ ਵਕ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਣ. ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਅਤ੍ੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਕਰੇਗ੍ੀ. ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ 
ਹਿੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਵਸਪਾਹੀ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਉਪਰ ਤ੍ਰਸ ਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਸਾਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ 
ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਤ੍ਕ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਦੁਪਵਹਰ ਨ ੰ , ਕਾਵਫ਼ਲਾ 
ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਵਸਪਾਹੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗ੍ਿੱਡੀ 
ਤ੍ੇ ਚੜਹਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਮਗ੍ਰ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਸਾਨ  ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਚੜਹਾ ਕੇ ਉਸ ਵਸਪਾਹੀ ਨ ੰ , ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਨਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜਹਾ ਦਿੱ ਸੀ. ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੇ ਅਥਰ  ਲੈ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਅਲਵਵਦਾ ਵਕਹਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਪਾਹੀ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, 
"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਤ੍ੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗ੍ੀ ਤ੍ੇ, ਬੇਹਦ ਮਜਬ ਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਵਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਵਖ਼ਆਲ ਰਿੱ ਖਣਾ. ਅਿੱਲਹਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕਰੇ." 

'ਟਰਿੱਕ ਅਗ੍ੇ ਵਨਕਲ ਵਗ੍ਆ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਵਲਦਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵੇਵਖਆ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ 
ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗ੍ੇ. ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਗ੍ੈਰ-
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲਗ੍ੇ. 



ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਰ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਰੁਕ ਵਗ੍ਆ. ਸੜਕ ਦੇ ਨਜਦੀਕ. ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਸੀ. 
ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਪਾਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ 
ਵਕ ਉਹ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਹ  ਵਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਢ ੰ ਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 
ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪੇਟ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਰਲ ਵਨਕਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਿੱ ਕ ਕਪੜਾ ਬਨਹ  
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਤ੍ਾਵਕ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ. ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਟਰਿੱਕ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਸਾਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਦੇ ਲਹ -ਲੁਹਾਨ ਵਜਸਮ ਤ੍ੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿੱ ਵਢਅੇ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸੀ. ਕਾਵਫ਼ਲਾ 
ਚਲਦਾ ਵਰਹਾ. ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਾਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗ੍ਾ ਸਰਹਿੱਦ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਸੀ. 

'ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੁਿੱ ਮਣ ਲਗ੍ੇ. ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਔਰਤ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਐਮਬੁਲੈਂਸ ਤ੍ੇ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਉਹ ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਵਜ਼ੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੋ 
ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨਾਲ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਆ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹਦ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ. ਮਗ੍ਰ, ਸਾਡੇ ਵਚਹਰੇ ਤ੍ੇ 
ਗ਼ਮ ਅਤ੍ੇ ਵਨਰਾਸ਼ਾ ਵਦਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦਾਦੇ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਲੋਕ 
ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਦੀ ਚੀਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਵਾਹਗ੍ਾ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਤ੍ 
ਵਨਕਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਟਰਿੱਕ ਵਾਲਟਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ 
ਵਿੱ ਡਾ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆਰਾਂ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਰਹੇ. ਉਥੇ ਲਾਉਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਸੀ ਵਜਸ ਤ੍ੋਂ ਪਹੰੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭ ਸਕਣ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵੀ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ. ਇਹ ਦੋ ਤ੍ਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਰੇਡੀਉ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਵੀ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. 

'ਵਗ੍ਆਰਵੇਂ ਵਦਨ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਵਣਆ, 
ਜੋ ਬੀਡਨ ਰੋਡ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਕਾਨ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰੌਸ਼ਣੀ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਸਾਨ ੰ , ਇਿੱਕ 
ਆਫ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਕਰੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਦੁਖੀ ਸਫਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਦਲਾਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਸੀਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ 
ਬੀਡਨ ਰੋਡ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਂਗ੍ੇਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਸਾਨ  
ਬੀਡਨ ਰੋਡ ਲੈ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ 
ਅਵਾਮ ਦੇ ਕੌਮਪਰਸਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਦੇਸ਼ਭਗ੍ਤ੍ੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਉੱਚੇ ਸਨ. ਉਹ ਨਾਲੋਨਾਲ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਪਹੰੁਚੇ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ , ਸਾਨ ੰ  ਫਟੇ ਕਪੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਜੁਤ੍ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕ ੇ
ਬਹੁਤ੍ ਝਟਕਾ ਲਵਗ੍ਆ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਕਪ ਰਥਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵੇਵਖਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, ਅਤ੍ ੇ
ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗ਼ਮਗ੍ੀਨ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਇਸ਼ਨਾਨ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨ  ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠਾਠ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 
ਸੁਆਦੀ, ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲ਼ੁਤ੍ਫ਼ ਉਠਾਇਆ. ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਦਿੱ ਸ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਰਹੇ. ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰੇ ਸਾਡੇ 
ਨਾਂਅ ਅਤ੍ੇ ਪਤ੍,ੇ ਰੇਡੀਉ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ. ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 



ਤ੍ੇ ਸਾਡੇ ਦ ਜੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਵਖਿੱ ਵਚਆ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ, 
ਮੁਮਵਕਨ ਹੋਇਆ. ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸਾਨ ੰ  ਵਮਲ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ਜ ੇ
ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਬਆਸ 
ਦਵਰਆ ਦੇ ਉਪਰ ਦਾ ਪੁਲ ਦਾ ਹੜਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਵਦਨਾਂ 
ਤ੍ਕ, ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ.' 
 

ਸ਼ੇਖ ਿੁਿੱਿਦ ਫ਼ਾਰੂਕ 
 

ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਫ਼ਾਰ ਕ ਨ ੰ  ਰਾਜਗ੍ੜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ, ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 
'ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ, ਭੈਣਾ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤ੍ਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦ ਫ਼ਸਾਦ ਭੜਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍, 
ਸ.ਸੰਤ੍ਾ ਵਸੰਘ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਮੋਢੇਆਂ ਤ੍ੇ ਚੁਕ ਲੀਤ੍ਾ, ਜਦ ਵਕ ਮੇਰੀ 
ਵਾਵਲਦਾ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਵਪਿੱਛੇ, ਕੈਂਪ ਤ੍ਕ ਤ੍ੁਰਦੀ ਰਵਹਆਂ. ਅਚਾਨਕ, ਸਾਨ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਭੀੜ ਨੇ 
ਘੇਰ ਲੀਤ੍ਾ. ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨ ੰ  ਮਾਰਣਾ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਸੰਤ੍ਾ ਵਸੰਘ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱ ਟ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ: "ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੁਸੀ ਮੈਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰੋ ਅਤ੍ੇ ਇਸ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤ੍ੁਸੀ ਇਸ ਔਰਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਹਿੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਨੇ. ਤ੍ੁਹਾਨ  ਗ੍ੁਰੁਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ? ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਵਜਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਣਆ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ 
ਅਗ੍ੇ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਸੰਤ੍ਾ ਵਸੰਘ ਦ ੇਨਾਲ ਖੜਹਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਇਸ ਵਸਿੱਖ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨ ੰ  
ਰਿੱ ਖਣ ਦੇਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਵਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ". ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੀੜ 
ਵਤ੍ਤ੍ਰ-ਵਬਤ੍ਰ ਹੋ ਹਈ.' 
 

ਇੱਕ ਖ਼ਤ, ਪਾਨਕਸਤਾ  ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤਕ 
 

ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਅਵਧਆਇ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਵਲਵਖਆ ਸੀ ਵਕ ਸਾਨ ੰ  ਸ਼ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਟੰਡਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਾਗ੍ਰੇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਕਰੇਟਰੀ, ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਲੈ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਉਸ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਨੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਬਾਰੇ, ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ: 

'ਮੈਂ ਅਸਲ ਤ੍ੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਤ੍ੋਂ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਸਨ. ਉਹ ਸਾਰੇ 1947 ਤ੍ੇ 
ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਲਈ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ. ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ ਦਾ ਖ਼ਤ੍ ਸੀ. ਉਹ ਦੋਵਂਂੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ. ਜਦ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਦੋਸਤ੍ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣਾ ਪਇਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੀਤ੍ੇ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਸ ਖ਼ਤ੍ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਮੌਤ੍ ਦੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਕਰੀਬ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. 



'ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ੍ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ੍ ਵੇਖਣਾ ਵਪਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕੇ ਵਕ ਉਧਾਰ, ਪਵਹਲਾਂ ਚੁਕਤ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗ੍ਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੇ 
ਵਪਤ੍ਾ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਰੋਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਵਾਬ ਭੇਵਜਆ ਵਕ 
ਉਧਾਰ ਵਬਲਕੁਲ ਅਵਹਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਨੇ ਸਾਲਾਂ 
ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਤ੍ਰ ਵਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ੍ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਦਿੱ ਲ ਬੇਹਦ ਉਦਾਸ ਸੀ ਵਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਵਰਹਾ ਸੀ.' 
 

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਿੀ ਨਰਆਸਤ 
 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 199,283 ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਵਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 115.070 (57.7 
ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 61,352 ਸੀ (30.7 ਫ਼ਵਸਦੀ), ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ , ਦਵਲਤ੍ ਜਾਂ ਦ ਜੇ 
21,789 ਸਨ (10.9 ਫ਼ੀਸਦੀ). ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ 
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਮਈ 1947 ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜਗ੍ੜ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਫ਼ੌਜ਼ ਅਤ੍ੇ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤ੍ੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕਈ 
ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਮਾਨ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਿੱ ਝ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ 
(Disturbances in the Punjab, 1995: 396). 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹਾਰ ਨ ਸਲੀਮ 
ਭਿੱਟੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਿੱ ਸੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ , ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਤ੍ਾਕਤ੍ 
ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਵਕਆ, ਚੁੰ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਸਪਾਹੀ ਅਤ੍ੇ ਮਹਲ ਦੇ 
ਪਹਰੇਦਾਰ, ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾਵੇ. ਅਤ੍ੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੇਡਵਰਕਸ ਤ੍ਕ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਵਾਈ, 
ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣ. ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹਿੱ ਸਨ 
ਦੀਨ ਨੇ ਦਿੱ ਸੀ. 

 

ਿੱਸ  ਦੀ  
 

'ਅਸੀਂ ਮਾਮੁਲੀ ਵਕਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜਾ 
ਬਾਹਰ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੀ. ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ 
ਵਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਵਲਮ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਰ 
ਤ੍ਕ ਸਾਥ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਮਗ੍ਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗ੍ਏ. ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਹਰ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਲੋਕ, ਤ੍ੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਰੇੜੇਆਂ ਤ੍ੇ ਲੈ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨ ੰ  ਸਾਇਕਲਾਂ ਤ੍ੇ. ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ 
ਹੈ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ 



ਜਾਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਖੁਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਵਹੰਦੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਥੇ ਹੀ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕਰਦੇ ਵਕ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤ੍ੇ ਛੇਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਛੇਤ੍ੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣ. 
ਬੇਸ਼ਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਨਾਉਮੀਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਪਰਵਾਰ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਬੋਝ ਬਣਣ ਦੇ 
ਬਜਾਏ, ਅਿੱਲਹਾ ਤ੍ੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਮਾਨ ਉਪਰ ਛਿੱ ਡ ਦੇ ਰਹੇ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਰਵਹ ਗ੍ਏ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਲੰਬਾ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਵਕ ਬਵਣਆ ਜੋ ਅਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕੇ. 

'ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚੇ (ਸ਼ਾਇਦ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕ), ਸਾਡੇ ਉਪਰ 
ਜਿੱ ਥੇਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਵਥਆਰਾਂ ਸਮੇਤ੍ ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ. ਲੋਕ ਹਰ ਤ੍ਰਫ਼ ਭਿੱਜੇ. ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਨੇ 
ਮੇਰੀ ਵਸਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨ ੰ  ਮੋਢੇ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਵਿੱ ਡਾ ਭਰਾ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਸਨ. ਪਰ ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਲਗ੍ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ. ਘੋੜ ੇਦੇ ਸਵਾਰ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱਕ ਬਰਛਾ ਘੁਸੇੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਡਗ੍ ਗ੍ਏ. ਮੈਂ ਜੋਰ ਦੀ 
ਚੀਕਣ ਲਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਘੁੜਸਵਾਰ ਵਸਿੱਖ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ 
ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚੰਬੜੇ ਹੋਇਆ ਵੇਵਖਆ, ਉਹ ਵਝਜਕ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਚਲਾ ਵਗ੍ਆ. ਪਤ੍ਾ 
ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੇਹਨ ਤ੍ੇ ਕੀ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਤ੍ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. 
'ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ  ਬਕਸ਼ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਛਿੱ ਡ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਗ੍ਏ. ਮੇਰੀ ਵਾਵਲਦਾ ਅਤ੍ੇ ਭੈਣ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. ਦੋਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਗ੍ੋਲੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਕਦੀ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾ 
ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਵਹਰ ਛਿੱ ਵਡਆ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਕੁਿੱ ਝ ਸੌ ਹੀ ਖੇਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਲੁਿੱ ਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਬਚਾ 
ਸਕੇ. ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ੍ੇ, ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, ਸਾਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਪਾਹੀ ਵਮਲੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਇਿੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਕਸ ਰ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਸਾਨ ੰ  ਕਈ ਵਦਨ 
ਲਗ੍ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਸਾਨ ੰ  ਇਸਾਇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਵਮਲੀ. 

'ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਕਸ ਰ ਤ੍ੇ ਵਰਹਾ. ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਹਦ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਮਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਰਗ੍ੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨ ੰ , ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਅਿੱਲਹਾ ਤ੍ੋਂ ਡਰਣ 
ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਖਾਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਸਥਾਨਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 
ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਵਫਰ ਇਿੱਕ ਵਦਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਲਿੱ ਭ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 
ਵਸਵਲ ਸਕਿੱਤ੍ਰੇਤ੍ ਤ੍ੇ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਿੱ ਡਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੇਦ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਦੋਜਵਹਦ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਦ 



ਅਤ੍ੇ ਵਾਵਲਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ. ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਨੇ.' 
 

ਖ਼ਾ  ਬਿਾਦਰ ਿਨਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼  
 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰ ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ 
ਦੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਨ ੰ , ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ 
ਕੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਕਹਾ: 
 

ਪਨਟਆਲਾ 
 

1 ਸਤੰ੍ਬਰ 1947 ਨ ੰ  ਪਵਟਆਲਾ ਸਵਹਰ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ 48-ਘੰਟੇਆਂ ਦਾ ਕਰਵਫਊ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤੇ੍ ਇਸ 
ਦੌਰਾਨ ਵਸਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਨ ੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਤੰ੍ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਸ ਦੀ 
ਪਹਰੇਦਾਰੀ ਮੁਸਵਲਮ ਵਸਪਾਹੀ ਕਰਣਗ੍ੇ. ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਣ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ. ਮੁਸਵਲਮ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖ ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਬੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਾਰ ਗ੍ਏ. ਇਸ 
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤ੍ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਕਈ ਸੌ ਮੁਸਵਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੰ  ਨੰਗ੍ੀ ਕਰ ਕੇ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਜਲ ਸ ਤੇ੍ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤੇ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਜੋ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਲਗ੍ੇ, ਉਸ ਨ ੰ  
ਚੋਣ ਲੈਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ. ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸੀਨੇ ਵਿੱ ਖ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ੍ ਗ੍ਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਗ੍ਾ… 
ਸਰਵਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ੍, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੋਂ 30,000 ਮੁਸਵਲਮ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਜਮਾਵੜਾ, 
ਹਜ਼ਰਤ੍ ਮੁਜਾਦੀਦੀਦੁਲ ਅਲਫ਼ਸਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਨਕਹਾ ਤੇ੍, ਅਤੇ੍ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਵਖਆ…ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਮਾਣਯੋਗ੍ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਖ਼ਨਕਹਾ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਵੇਗ੍ਾ ਅਗ੍ਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ 
ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ੍ ਸਰਵਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਤੇ੍ 
ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ….ਪਵਟਆਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਤੇ੍, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ੍ ਸੰਪਤ੍ੀ 
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸਿੱ ਚ ਤੇ੍ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਵਟਆਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਬਾਲਾ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਅਤੇ੍ 
ਕਰਨਾਲ ਤੇ੍ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਿੱ ਮੇਵਾਰ ਨੇ (1993: 210–12). 
 

 ਾਭਾ 
 

ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  15,000 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿੱਤ੍ਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਲਦ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 
'ਮੈਂ ਤੁ੍ਹਾਨ  ਵਮਲਣ ਅਤੇ੍ ਸਮੁਚੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਾਰੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੁਵਲਸ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਰਦਾਰ ਰਾਵਜੰਦਰ 
ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਭੇਜ ਵਰਹਾ ਹਾਂ. ਵਸਆਸੀ ਸਮਝੌਤ੍ਾ, ਵਫ਼ਰਕ  ਜਨ ਨੀਪਨ, ਸ ਬੇ ਦਾ ਭ ਗ੍ੋਲ ਅਤੇ੍ ਫ਼ੌਜ਼ ਹੋਰ ਪੁਵਲਸ ਦਾ 
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਨ ੰ  ਜਲਦ ਤ੍ੋਂ ਜਲਦ, ਸ ਬੇ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਕੇ 
ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ… 



'ਨਾਭਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਛਿੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ. 
ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਣਗ੍ੇ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨ  ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਨਾਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕਿੱਲਾ ਹਿੱਲ ਹੈ' (Ibid: 
212). 

 

ਕਲਸੀਆ   
 

ਕਲਸੀਆ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਵਸਰਫ਼ 67,393 ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾ 
ਦੀ 25,049 ਜਾਂ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਮਾeਨਾਵਰਟੀ ਸੀ. ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰ ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ ਵਲਖਦੇ 
ਨੇ: 

 

ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਘਰ ਕਰਣ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਲਸੀਆ ਪਵਟਆਲਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
ਇਸ ਦਾ ਭੁਗ੍ੋਲ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਬਾਲਾ ਭਿੱਜਣ ਤੇ੍ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ੍ ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਹੋਰ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਵਟਆਲਾ ਵਜਿੱ ਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਡੇਰਾਬਿੱ ਸੀ (ਵਰਆਸਤ੍ ਕਲਵਸਆ) 
ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਮੁਬਾਵਰਕਪੁਰ ਲੈ ਵਗ੍ਆ (Ibid.). 

 

 ਲਾਗੜ    
 

ਨਲਾਗ੍ੜ ਇਿੱਕ ਪਹਾੜੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਲਸੀਆ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਵਸਰਫ਼ 
52,780 ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ 6,862 ਜਾਂ 13 ਫ਼ੀਸ਼ਦੀ ਸਨ. ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰ ਮਵਲਕ ਖ਼ੁਦਾ ਬਕਸ਼ 
ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਮ.ਅੇਲ.ਏ. ਸਈਦ ਘੁਲਾਮ ਭੀਕ ਨਾਰੰਗ੍ ਨ ੰ  ਕੀਤੇ੍ ਗ੍ਏ ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਦਖਾਉਂਦੇ 
ਨੇ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਢ-ਟੁਿੱ ਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ੍ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਰ ਭੇਜੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਦ 
ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਅਤੇ੍ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਾਰ ਆਈ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਵਧ ਤ੍ੋਂ ਵਧ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਗ੍ੇ, ਮਗ੍ਰ 
ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਵਹਆਂ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਤੇ੍ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਸੀ (Ibid: 213). 

 

ਖ਼ਾ  ਬਿਾਦਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਨਰਆਸਤ ਨਜੰਦ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ 
 

ਵਰਆਸਤ੍ ਵਜੰਦ ਦੇ ਪ ਰਵਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਵਰਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇ 
ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਨੇ: 
 

ਇਸ ਬਾਰੇ  ਇਿੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍ ਆਂ, ਪਵਟਆਲਾ, ਨਾਭਾ 
ਅਤੇ੍ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਇਿੱ ਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 
ਵਡਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾ ਸਰੀ ਪਟੇਲ, ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਸਨ (1993: 190). 

 



ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਵਾਵਲਆਂ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਪਵਟਆਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਬਵਠੰਡਾ 
ਅਤ੍ੇ ਧੁਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਹਮਲੇਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਤ੍ੇ ਸਵਾਰ ਸੀ. ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਅਤ੍ੇ, ਉਸ ਰਸਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਾਜਬ 
ਕਾਰਵਾਈ' ਕੀਤ੍ੀ ਹੰੁਦੀ, ਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 
 

ਮੇਰਾ ਪਿੱਕਾ ਵਖ਼ਆਲ ਹੈ ਵਕ ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ-ਉਦ-ਦੀਨ (ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਲੀ 
ਵਜ਼ੀਰ) ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਗ੍ੁਆਚੇ 250,000 ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਤੇ੍, ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤੌ੍ਰ ਤੇ੍ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤੇ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਬਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ 
(Ibid: 192). 

ਵਜਥੇ ਤ੍ਕ ਵਰਆਸਤ੍ ਵਜੰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਜਥੇ ਮੈਨ  9 ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਕ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਗੈ੍ਰ 
ਵਝਜਕ ਦੇ ਵਕਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਵਰਆਸਤ੍ ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਸਵਲਮ ਪਰਜਾ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ 
ਬੁਰਾ, ਉਸ ਵਰਆਸਤ੍ ਤੇ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਟਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ੍ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ 
ਘਾਤ੍ਕ ਅਸਰ ਨਾਲ, ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Ibid.). 
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ਵਨਖੇੜ ਅਤ੍ੇ ਨਤ੍ੀਜ ੇ

 
ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ਕ ਦੇ ਵਾਵਕਆਂ ਨ ੰ , 1945 ਦੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਕੇ 
1947 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, ਜਦ ਅਣਚਾਹੀ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਵਧ ਹਟਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਵਸਲਵਸਲੇਵਾਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਅਵਧਆਇ '1' ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ 
ਵਥਊਰੀ (ਉਸ ਲ) ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਦੇ ਉਪਰ, ਉਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਨਖੇੜ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ 
ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਨਤ੍ੀਜਾ ਕਿੱ ਵਢਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ/ ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ 
ਮਨਸ ਬਾ ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ, "ਪਛਾਣ" 
ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਜਰਬਾਤ੍ੀ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ 
ਕਰ ਕੇ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਕੀਮਤ੍ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਤਬਦੀਲ ਿੁੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੁੰ ਦੇ ਿੁਸ਼ਕਲ ਿਾਲਾਤ 
 

ਇਿੱਕ ਆਮ ਉਸ ਲੀ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਬਸਤ੍ੀਵਾਦੀ ਤ੍ਰਕੀਬ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੀ ਅਤ੍ੇ 
ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਜੋ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ 
ਸ ਰਤ੍ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਸਰਮਾਯਾਦਾਰ (ਕੈਪੀਟਵਲਸਟ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍ ਵਜਉਂ ਨਵੇਂ 
ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਲਗ੍ੇ, ਵਹਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪਿੱਛੇ 
ਰਹ ਗ੍ਏ. 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਵਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤ੍ੀ-ਬਾੜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ੍, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਸਾਹ ਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1901 ਦੇ 
ਮਾਰਫ਼ਤ੍ ਰੋਵਕਆ ਵਗ੍ਆ, ਜੋ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ੍ਾਂ ਉਪਰ, ਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 
ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਗ੍ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸਾਹ ਕਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਇਿੱ ਹ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ੍, ਇਸ 
ਐਕਟ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗ੍ਈ. ਇਣ ਤ੍ਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਜਦ ਜੁਲਾਈ 1947 ਤ੍ ੇਕਾਂਗ੍ਰੇਸ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵਕ 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 75-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ੍ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਬੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ, ਮਵਹਰੁਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ, ਇਿੱਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸਿੱਚ ਸੀ. 
  



ਮਗ੍ਰ, ਵਸਆਸੀ ਦਰਜੇ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ, ਪੰਜਾਬ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ 
ਪਾਰਟੀ, ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮੁਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 
ਗ੍ਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਰਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਬਵਣਆ. 
ਮਗ੍ਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਗ੍ਰਣਾਂ ਨੇ ਕਸਬੇਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਜਥੇ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਣ ਕੀਤ੍ੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 'ਉੱਚੀ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬਾਂ' ਵਤ੍ਆਰ 
ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਮਆਰੀ, 'ਪਾਕ ਅਤ੍ੇ ਅਸਲੀ' ਤ੍ਰਜਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੀਆਂ 
ਸੀ. ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਜ਼ੋਰ, ਫ਼ਰਕਾਂ ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ 'ਜੀਉਣਾ ਅਤ੍ੇ ਜੀਉਣ ਦੇਣਾ' 
ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਸੰਤ੍ਾਂ, ਸ ਫ਼ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਰ ਆਂ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਚਲੀ ਆ ਰਵਹਆਂ ਸੀ. 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਗ੍ਰਣਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਸਬੇਆਂ ਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਪਰਸਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਸੀ. 

ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਸ਼ਵਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ, ਜਾਗ੍ਰਣ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਦ ਵਕ 
ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਕਾਇਮ ਸਨ-ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡੇ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍,ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਤ੍ ਸਮਾਜ ਸੀ ਵਜਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਮਨ 
ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਿੱਤ੍ਸ਼ਾਹੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ੍ੇ ਵਵਚਕਾਰ ਦੀ 
ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨ ੰ , ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀ. ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਖ਼ਆਲ ਇਿੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਵਇਅੇ ਨ ੰ  
ਹੌਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਵਜਉਂ ਦੀ ਵਤ੍ਉਂ ਹਾਲਤ੍ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਣ ਲਾਇਿੱਕ 
ਚੀਜ ਸਮਝਦੇ ਸੀ: ਗ੍ੁਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਲੰਬਾ ਵਕਤ੍, ਮੌਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ. 

ਰੰਗ੍ੀਲਾ ਰਸ ਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੁਸਵਤ੍ਕਾ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ, 
ਇਲਾਮ ਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕਤ੍ਲ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਮ ਦੀਨ ਦਾ 1929 ਨ ੰ  ਸ ਲੀ ਤ੍ੇ ਲਟਕਣਾ-ਇਹ 
ਉਣ ਮਸਲੇਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਨੇ ਵਜਸ ਦਾ, ਇਿੱਕ ਨਵੀਨ ਸਮਾਜ ਨ ੰ  ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ: 
ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਨ ੰ , ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ 
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1935 ਤ੍ੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ ਦਾ ਮਸੀਤ੍-ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਵਵਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਜਸ ਨੇ 
ਮਜ਼ਹਬ ਅਤ੍ੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍,ੇ ਅਵਾਮ ਨ ੰ  ਜੁਟਾਨ ਦੀ ਇਮਕਾਨ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 
ਰਾਵਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ ਵਫ਼ਰਕ  ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਇਆਂ, ਮਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 
ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ, ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਵਹਆ. 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 1940 ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਮਤ੍ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਵਾਇਤ੍ੀ 
ਸਵਥਰਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਸਦਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਝਟਕਾ ਲਵਗ੍ਆ. ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  
'ਪਾਵਕਸਤ੍ਨ ਰੈਜੋਲਯੁਸ਼ਨ' ਕਵਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਵਨਆਦ 
ਤ੍,ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਅਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਦਲੀਲ, ਇਿੱਕ 



ਆਸਾਨ ਮਗ੍ਰ ਵਵਸਫੋਟਕ ਫਾਰਮੁਲੇ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱਖਦੀ ਸੀ: ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਕਰ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਅਲਗ੍ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਅਲਗ੍ ਸ ਬਾ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. 
ਕੁਿੱ ਝ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਵਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍  ਵਸਿੱਖ ਸਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਲਾਨ (ਬਲੰੁਦ ਮਨਸ ਬਾ) ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ ੇ
ਤ੍ਕਸੀਮ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਦੀ, 1940 ਤ੍ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, 
ਜਦ ਤ੍ਕ ਉਹ, ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ. ਲਾਹੌਰ 
ਰੇਜੋਲਊਸ਼ਨ ਜਦ ਪਾਸ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1942 ਤ੍ੇ ਸਰ ਵਸਕੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਰਹਨੁਮਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ 
ਵਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ, ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਗ੍ੇ. ਹੁਣ ਤ੍ਕ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੇਣ 
ਬਾਰੇ, ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. 

ਵਫਰ ਵੀ, ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਜਸ ਵਸਆਸਤ੍ ਨੇ ਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਉਸ ਦੀ 
ਬੁਵਨਆਦ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਬਹੁਤ੍ ਜਲਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਲੰਡਨ ਤ੍ੇ ਜਦ 
ਹਕ ਮਤ੍ ਬਦਲੀ ਅਤ੍ੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤ੍ਦ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਸ ਵਬਆਂ ਦੀ 
ਅਸੇਮਬਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਕੰਸਟੀਚਯ ਏਟਂ ਅਸੈਮਬਲੀ ਤ੍ੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੇ 
ਨਤ੍ੀਜੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਜਨਮਤ੍ ਹਾਸਲ ਕਰਣਾ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਰਹੇਗ੍ਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗ੍ੀ-ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਉਸ ਵਕਤ੍, ਕੋਈ ਅਵਹਮ ਮੁਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ.  
 

ਪਨਿਲਾ ਚਰਣ 
 

ਜੁਲਾਈ 1945 ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜਸ ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦਾ ਆਘਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਸਿੱਖ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ, ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਇਹ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਮੰਵਜ਼ਲ ਉਹ 
ਤ੍ਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ , ਆਂਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੇਂਦੇ. ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ 
ਮੁਿੱ ਵਹਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਇਆ. ਜਦ ਵਕ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਤ੍ਕਰੀਰ ਤ੍ੇ, ਉਣ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ੈਤ੍ਾਨੀਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਵਵਹਸ਼ੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਵਫ਼ਰ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੋਸਕ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ 
ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤ੍ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸਕਿੱਤ੍ਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਦਰਜ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵਹਮਾਇਤ੍ੀ ਅਹਰਾਰ ਤ੍ਕਰੀਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇਆਂ ਦੀ 



ਲਾਮਬੰਧੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਜਨਾਹ ਦੇ, ਇਸਲਾਮੀ 
ਪਛਾਣ ਉਪਰ ਸਵਾਵਲਆ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗ੍ਾਏ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ. ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਵਕਤ੍, ਅਗ੍ਸਤ੍ 1942-ਜ ਨ 1945 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਜੇਲਹਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਵਮਲ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਹ 
ਅਪਣੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ, ਬਗ੍ੈਰ ਗੰ੍ਭੀਰ ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਦੇ, ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ. 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ, ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ 
ਗ੍ਈ, ਮਸਲਣ ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵੀ, ਮੁਸਵਲਮ ਕਮਊਵਨਸਟ, ਅਤ੍ੇ ਅਲੀਗ੍ੜ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ. ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਮਲੀ ਜੁਲੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਦੀ ਜਨਿੱ ਤ੍ 
ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਾ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਆਸ ਨ ੰ  ਮੋਹ ਲੀਤ੍ਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸਨ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ. ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਆਫ਼ਤ੍ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਏ. ਜਦ ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਵਫ਼ਕਰ ਸਤ੍ਾਉਣ ਲਗ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ ਨਤ੍ੀਜੇਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ 
ਡਰ ਨ ੰ  ਹਕੀਕਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਤ੍ੀ ਨਾਲ 
ਅਤ੍ੇ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਵੋਟ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ੋਂ ਲੋਕ ਦ ਰ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਵਥਕ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਆਂ-ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਅਤ੍ੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ 
ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 
ਵਹੰਦ  ਜਾਟ ਯ ਨੀਅਵਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਝੁਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕਊਂਵਕ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੁ ਰਾਮ 
ਦੀ 1945 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ, ਅਹਰਾਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 
ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਵਤੰ੍ਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਤੰ੍ਨ ਵਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍, ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਜਾਵਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਸ 
ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਮਜਾਵਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸ ਸੀਟਾਂ ਦ ਰ ਸੀ. 

ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨ ੰ  ਉਲਟ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਮਦਦ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਜੋ ਗ੍ਿੱ ਠਜੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੇ ਅਸ ਲ ਅਤ੍ੇ ਰਵਾਇਤ੍ 
ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ  ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਕ 'ਵਨਜੀ ਫ਼ੌਜ਼' ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤ੍ੀ, ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ 
ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਗ੍ਾਰਡਸ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤ੍ੇ ਅਕਾਲ ਫ਼ੌਜ਼, ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸਾਬਤ੍ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 
ਵਸਆਸੀ ਮਸਲਾ ਲੰਬਾ ਵਖਿੱਚਦਾ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਵਹਲ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਉਪਰ ਛਾਪਾ 
ਮਾਰਣ. ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਉਪਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ. ਮਗ੍ਰ ਵਜਸ ਨਾਟਕੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 



ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਬਦਤ੍ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਨੇ, ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਦੇ ਇਹਾਤ੍ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਤ੍ੇ, ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸ ਬੇ ਤ੍ੋਂ ਛਿੱ ਡ 
ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱ ਡੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਿੱਨਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੇਲਹ ਪਹੰੁਚਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. 

ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੀ ਸਿੱ ਚਾਈ 
ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਸੀ. ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਵਹਰਾਸਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਜੇਲਹ ਗ੍ਵਰਫ਼ਤ੍ਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਸ਼ਰਵਮੰਦਗ੍ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸ਼ਾਵਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਜਦ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਥਲੇ ਕਰਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੇਹਦ ਗੰ੍ਦੀ ਗ੍ਾਲਾਂ ਵਤ੍ਆਰ 
ਕੀਤ੍ੀਆਂ. ਇਹ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਪ ਰੇ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਂੰ ਜਕੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਤ੍ੋੜਣ ਲਈ, 
ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਦਨਾਮ ਕਰੁਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆਂ ਜਾਂ, 
ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਘੁਮਾ-ਵਫਰਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਕ, ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ (70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੁਵਲਸਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਸੀ), ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ 
ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੀ ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਕਰੀਬ ਲਗ੍ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ 
ਵਰਪੋਰਟਾਂ, ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਖ਼ਾਵਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨੇ. 
ਆਖ਼ੀਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਵਜਸ 
ਚੀਜ ਨੇ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤ੍ੋੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਉਹ ਸੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 
1947 ਦਾ ਵਬਆਨ ਵਕ ਉਹ ਜ ਨ 1948 ਤ੍ਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ, ਉਹ ਰਾਜ 
ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਵਹਣ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਸਆਸੀ ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ.  

ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਨਜ਼ਵਰਅੇ ਤ੍ੋਂ, 1945 ਦੀ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਅਤ੍ੇ 24 ਜਨਵਰੀ-26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ 
ਵਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਵਹਸ਼ੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਦੇ ਰਵਹਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 
ਰਵਹਣਗ੍ੇ. ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ-ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸਿੱ ਧੀ ਕਾਰਵਈ 
ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ-ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍  ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. 
ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਵਟਵ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਦਖਾਵੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਕਰੇ ਨ ੰ  ਤ੍ੇਜੀ 
ਦੇਣ ਲਈ, ਅਗ੍ਲੀ ਵਚਣਗ੍ਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੋਈ 
ਕਵਰਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਕਵਰਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਹਦ ਘਿੱ ਟ ਸੀ, ਬਲਵਕ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ , 
ਵਹੰਦ  ਮਹਾਸਭਾ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪ ਰੇ ਜੰਗ੍ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵਚਣਗ੍ਾਰੀ 
ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਨੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਜਨ ਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਬੇਵਮਸਾਲ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਇਆ. 

ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, 4 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਇਆਂ, 
ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਹੋਈਆਂ, ਇਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਝੜਪਾਂ 



ਨੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਤ੍ਾਰ-ਚੜਹਾਵ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਬਦਤ੍ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਝੜਪਾਂ ਦਾ 
ਆਘਾਜ਼ ਤ੍ਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ 
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਨੌਤ੍ੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 5 ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ, ਪੰਜਾਬ 
ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੁਵਨਆਦੀ ਤ੍ੋਰ ਤ੍ੇ ਬਦਲ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ; ਉਸ 
ਵਕਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ੀ ਵਸਿੱਖ ਪੰਵਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਦੇ 
ਫ਼ਾਸਲੇ ਦ ਰ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਵਹਆਂ. 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣਾ ਵਦਲਚਸਪ ਹੈ ਵਕ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ 
ਸਾਇਦ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਹਾਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ 6 ਮਾਰਚ 1947 
ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਮੁਸਵਲਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਣ ਵਪੰਡਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮ ਵਪੰਡ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਇਣ ਵਪੰਡਾਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ 
ਵਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤ੍ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੰੁਦੇ ਸਨ ਅਤ੍ੇ 
ਇਸ ਨੇ ਉਥੇ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ੍ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਜੋ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਏ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ-ਚੰਗ੍ੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੇ ਮਨਸ ਬੇ ਅਤ੍ੇ ਇਣ ਸਭ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤ੍ਲ ਕਰਣਾ ਸੀ. ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  
ਖੁਦ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ 
ਪਾਕੀਜ਼ਗ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਦੀ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਬ ਸਲ ਕ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ. 

ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਵਸਵਲ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਤ੍ੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ 
ਸਨ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਹ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਸਕੇ ਵਕ ਫ਼ੌਜ਼ ਨ ੰ  ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ, 
ਹਮਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਨਾ ਵਕਤ੍ ਵਕਉਂ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਆਘਾਜ਼ ਦੇ ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤ੍ੇ 
ਬਾਅਦ ਤ੍ਕ, ਫ਼ੌਜ਼ ਇਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ 13 ਜਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਤ੍ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੀ ਸੀ. ਉਹ ਵਪੰਡ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ 
ਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤ੍ਰ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਯਕੀਨ 
ਕਰਣਾ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਤ੍ਲਾਹ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਿੱ ਵਣਆ ਵਕ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਹੋਣ ਦੀ, 
ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨ ੰ , ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ 
ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਆਘਾਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ 
ਹੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਫ਼ੌਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਸੀ. 
ਮਗ੍ਰ, ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਪਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਿੱਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਏ 
ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰਧ ਖੜਹੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤ੍ਹਾਦੀ 
ਰਵਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਗ੍ਏ ਸਨ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਵਿੱ ਲ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ੍ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ, 



ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਨਤ੍ੀਜਾ-ਚਾਹਾ ਜਾਂ 
ਅਣਚਾਹਾ-ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਮਲ ਗ੍ਏ, ਜੋ ਵਜਥੇ ਵੀ ਗ੍ਏ ਜਾਂ ਵਸੇ, 
ਉਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨਾਂ ਦਿੱ ਵਸਆਂ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਪਰਚਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੈਤ੍ਾਨ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤ੍ਾ. 

ਮੈਨ ੰ  ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਸੀ ਵਕ ਫ਼ਸਾਦ ਵਸਰਫ਼ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਤ੍ੇ 
ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਣਗ੍ੇ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, ਅਟਿੱਕ ਅਤ੍ੇ ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਉਪਰ 
ਹੋਏ ਹਮਲੇਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਜਲਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਗ੍ੜਬੜੀ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਸਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯ ਰੋਵਪਅਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਹੀ ਰਿੱ ਖਣਗ੍ੇ. ਧੀਮੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਵਜਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਹਾਲਾਤ੍ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ, ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਬਉਰਾ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਈ ਕਰਣ ਤ੍ੋਂ ਵਝਜਕਦੇ. ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਤ੍ਰਹਾਂ, ਇਣ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. 

ਇਹ ਵੀ ਸੋਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 
ਪਹੰੁਵਚਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਨ  ਡਾ.ਜਗ੍ਦੀਸ਼ ਸਰੀਨ ਦੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਤ੍ੇ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਜਹਲਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਕੈਂਪ ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਦੇਂਦੇ 
ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਵਬਹਾਰ ਅਤ੍ੇ ਯ .ਪੀ. ਤ੍ੋਂ ਆਕੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ ਪਨਾਹ ਲੀਤ੍ੀ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਬਰਬਰਤ੍ਾ ਨੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੜਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਨਾ ਤ੍ੇ ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਜਨਰਲ ਮੇਸੇਰਵੀ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਯੁਕਤ੍ੀਸੰਗ੍ਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਕਲਕਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਨੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਨ ੰ  ਉਕਸਾਉਣ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਕਾਫ਼ੀ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ ਵਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਫ਼ੌਜ਼ੀ, ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤ੍ੇ ਅਮਲ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤ੍ ੇ
ਮੁਮਵਕਨ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨੇ ਜੋ ਵਬਹਾਰ ਤ੍ੇ ਜੋ ਵੇਵਖਆ,  ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਗ੍ੁਿੱ ਸੇ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਘਿੱ ਟ 
ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਇਿੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਵਪੰਡ ਪਵਰਆਲ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਟਿੱ ਕ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰਦਾਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਬ ਤ੍ 
ਵਮਵਲਆ ਸੀ ਵਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗ੍ੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱ ਥ-ਗ੍ੋਲੇ ਸੁਿੱ ਟੁ, ਉਹ ਵਬਹਾਰ ਦੀ ਤ੍ਇਨਾਤ੍ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ. 

ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਹੰਦ  ਹਿੱਥ ਸ਼ੀ? ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਪਰੋਪਾਗ੍ੇਂਡਾ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ਲਤ੍ ਕਿੱ ਮ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੰ  ਵਹੰਦ  ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ 
ਵਸਲਵਸਲਾ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਵਹਆ. ਵਜਥੇ ਤ੍ਕ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਹੋਏ 



ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਿੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾ ਹੈ. ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਤ੍ ੇ
ਸਨ. ਉਹ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਵਤ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਤ੍ਦ ਹੀ ਮੁਮਵਕਨ ਸੀ ਅਗ੍ਰ 
ਵਹੰਦ  ਮੁਸਵਲਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਸ਼ਵਤ੍ ਦੇਂਦੇ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਬੇਤ੍ੁਕੀ ਗ੍ਿੱਲ ਲਗ੍ਦੀ ਸੀ. ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੀ 
ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤ੍ੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਬਲਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਇਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਜਾਂ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ 
ਸੀ. 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਗ੍ਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਸਨ) ਕੋਲ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤ੍ੇ, 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ਾਂ ਸਨ. 

ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਜਦ 8 ਮਾਰਚ 1947 ਨ ੰ  ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦਾ 
ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਬਲਵਕ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਮਤ੍ੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਇੰਡੀਆ ਸਤ੍ਰ ਦੀ ਤ੍ਮਿੱਨਾ ਅਤ੍ੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਨਾ ਹੰੁਦੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਗ੍ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਜਾਵਰਟੀ ਹਾਸਲ 
ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਇਨ ੰ  ਦੋ ਵਜਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ: 
ਇੰਤ੍ਜਾਵਮਆ ਦੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਅਸੈਮਬਲੀ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਵਥਰ ਅਤ੍ੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਜਾਵਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ. 
ਸਵਾਲ ਉਠਿੱ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ 
ਹੰੁਦੇ; ਇਹ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ, ਜਦ ਤ੍ਕ ਵਸਿੱ ਖ ਜਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਦ ਜੀ 
ਤ੍ਰਫ਼, ਚੁੰ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਥਿੱ ਲੇ 
ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਕਿੱ ਮ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੈਵਤ੍ਕ ਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਵਕਉਂ ਕਰਦੇ. 

ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਈ ਨੇ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱਟ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਹਮਲੇਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਨੰਦਾ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੰਵਗ੍ਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁਪ ਰਹੇ. ਜਸਟੀਸ ਮੁਨੀਰ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ 
ਤ੍ਸਦੀਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਨਤ੍ਕ ਵਬਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨੇ. ਹਰ 
ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਨਰਪਿੱ ਖਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸਰਦਾਰੀ ਘਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ. 
ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, ਤ੍ਣਾਅ ਅਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜੇ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗ੍ਏ ਮਗ੍ਰ ਸ਼ਕ, ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਬਲਵਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗ੍ਈਆਂ. 



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ 
ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਾਉਣ ਤ੍ੇ, ਜੋ ਵਬਰਟੇਨ ਆਪਣੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਮਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਸ ਵਦਸ਼ਾ 
ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਖੀਰੀ ਵਿੱ ਡੀ ਕੋਵਸ਼ਸ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਨਤ੍ੀਜਾ ਸੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੇ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੀ ਤ੍ੇਜੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਕਲਕਿੱਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਕਤ੍ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਵਕ, ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਕਦ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਕ ਪਹੰੁਚਦੀ, 
ਵਜਥੇ ਇੰਤ੍ਖ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਅਤ੍ੇ ਨਤ੍ੀਜੇਆਂ ਨੇ, ਬੇਹਦ ਵਵਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੇਅਸਰ ਕੈਬੀਨੇਟ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੀ, ਬੇਮੇਲ ਮਤ੍ਲਬ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ, 
ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਵੇਵੇਲ ਦੀ ਵਾਇਸਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤ੍ਮੇ ਅਤ੍ੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਵਾਇਸਰਾਇਲਟੀ 
ਦੇ ਆਘਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਹਾਲਾਂਵਕ ਥੋੜੇ ਵਕਤ੍ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਬਹਤ੍ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. 
 

ਦੂਜਾ ਚਰਣ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦ ਜੇ ਚਰਣ ਤ੍ੇ, ਅਪਰੈਲ 1947 ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ 
ਬਣ ਵਗ੍ਆ: ਵਜਥੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦ ਇਸ ਨਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਵਕ ਚੰੁਵਕ ਕਾਗ੍ਰੇਸ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਇਦ, ਲੰਡਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਵਕ 
ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ , ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਜਾਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਵੇ. ਵਜਨਾਹ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਨਜੀ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਵਰਆ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ 
ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਸਦਿੱ ਸ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਸੀ, ਨਵਹਰ  
ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤ੍ੀ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 
ਸੀ, ਤ੍ਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਨਾਹ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ 
ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 
ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ. 

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਾਲਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਰਹੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਣ 
ਯੋਗ੍, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਜਗ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਜਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਅਤ੍ੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਇਆਂ. ਉਹ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱਕ ਬੈਠਕ ਤ੍ੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ. ਵਜਨਾਹ ਅਤ੍ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਵਜਨਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਰ ਵਰਆਇਤ੍ਾਂ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ, ਅਗ੍ਰ 
ਵਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 



ਵਸਿੱ ਖ ਸ ਬੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਵਸਿੱਖ ਆਗ੍  ਨਹੀਂ ਮਿੱ ਨੇ. ਮੁਸਵਲਮ-ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ, ਸ਼ਹੀਦਗੰ੍ਜ਼ ਮਸਵਜਦ-
ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਪਵਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤ੍ੇ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਨੇ ਉਸ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ 
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍-
ਵਸਿੱ ਖ ਸੁਲਹਾ-ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੰੁਚੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿੱਚ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਮਲੀ-
ਜੁਲੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਅਰੋੜਾ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਸਲੀ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਗ੍ੁਰੁਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ ਮੁਘਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਤ੍ਾਜਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 

ਇਸ ਦਾ ਵਨਰਾ ਨਤ੍ੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਜਤ੍ਾਉਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ੍ 
ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਈ. ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਾਹ ਵਵਿੱ ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਸ਼ਿੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਵਨਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ. ਜਦ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਤ੍ਦ ਹੀ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗ੍ੀ. ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਕ ਬੰਗ੍ਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਵਹਜੀਬੀ ਕੌਮ 
ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਕਮਜੋਰ ਤ੍ਰਕ ਸੀ; ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅਸ ਲ਼ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਵਹੰਦਾ ਸੀ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਕੌਮਾਂ ਸਨ. 

ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਵਟਵਾਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਹਾਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਬਗ੍ੈਰ 
ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕਾਮਨਵੇਲ਼ਥ ਦੀ ਵਸਿੱ ਧੀ ਸਦਿੱ ਸਤ੍ਾ ਲਈ, ਸੋਵਚਆ ਜਾਵੇ. 
ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਉਪਰ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਪਰ 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ੍ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਿੱਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨ ੰ  ਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ 
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਵਝਆ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨ ੰ , ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ. 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਕਰਾਰ ਵਾਲਾ ਕਦਮ 
ਸੀ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਤ੍ਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਜ ਨ 1948 ਤ੍ੋਂ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੇ ਲੈ ਆਉਣਾ. 
ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਹਰੁ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਸਦਮੇ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ੇਵਭਅੰਕਰ ਨਤ੍ੀਜੇਆਂ 
ਲਈ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਠਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਵਹਰੁ ਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਠਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਵਨਜੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ੀ. ਬਹਰ ਹਾਲ, 
3 ਜ ਨ ਦੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਉਪਰ ਮੁਹਰ ਲਗ੍ਾਈ, ਇਸ ਨੇ 



ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , ਇਿੱਕ ਨਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚਣਾ ਸੀ ਵਕ, ਬੰਗ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਅਤ੍ੇ 'ਦੁਜੀ ਵਜਹਾਂ' ਦੀ 
ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਮਬਲੀ ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਏ. 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਫਰ ਵਿੱ ਧਣ ਲਗ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਪਰੈਲ ਤ੍ ੇ
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਭਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ੍ਾਂ ਹੋਇਆਂ. ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਸਨ. ਮੁਿੱ ਖ ਸਕਿੱਤ੍ਰ 
ਅਖ਼ਤ੍ਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਮਿੱ ਵਨਆ. ਚੁੜੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਵਹੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਦਨਾਮ ਵਾਵਕਆ, ਵਜਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 
ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਦੀ 
ਭੜਕਾਹਟ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਜਨੀ ਵਧ ਗ੍ਈ. ਮਈ ਦੇ ਮਿੱਧ ਤ੍ੋਂ ਲਾਹੌਰ 
ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਹਰ ਵਦਨ ਵਵਗ੍ੜਦੇ ਰਹੇ. ਵਹੰਦ ਆਂ-ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, 
ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਹਿੱ ਲੇ ਰਾਜਗ੍ੜ ਉਪਰ, ਨਾਭਾ ਅਤ੍ੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ, 
ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਰੀ ਹੋਰ ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾ 
ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਹੰਦ  ਮਹਿੱ ਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ਾਂ ਲਗ੍ੀ 
ਹੋਇਆਂ ਸੀ. 

3 ਜ ਨ ਦੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ-ਸਰ 
ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਇਸ ਨੇ ਮੁਜਵਰਮ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਸਆਸੀ 
ਸਰਪਰਸਤ੍ਾਂ, ਹੋਰ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਧਾਣਾ 
ਆਸਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗ੍ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼, ਇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਮਸਾਲ ਹੈ, ਵਕ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤ੍ੋੜ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਜੋ 
ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ 
ਰਹਨੁਮਾਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਥੇ ਵਟਕੇ ਰਵਹਣ ਲਈ, ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜਾਹੀ ਕੀਤ੍ੀ. 
21-22 ਜ ਨ ਦੀ ਰਾਤ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਸ਼ਾਹਆਲਮੀ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ 
ਸੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਵਹਸ਼ਤ੍ ਫੈਲ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ੍ ਵਧ ਵਗ੍ਆ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ੀ ਵਕਰਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹ-ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਮਲੀ ਭਗ੍ਤ੍ ਦੀ 
ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਹਾਵੀ ਸਨ 
ਅਤ੍ੇ ਇਥੇ ਤ੍ਕ ਵਕ ਫ਼ਾਇਰ ਵਬਰਗ੍ੇਡ ਵਰਗ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਉਣ ਨ ੰ  
ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ. ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਜਆਵਦਤ੍ੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਕੀਮਤ੍ ਅਦਾ ਕਰਵਾਣ ਲਈ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਮਗ੍ਰ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕਰਣ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. 

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਦੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦ ਲੀ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 
ਮਗ੍ਰ ਬਾਹਰੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਸਵਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਪੁਵਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤ੍ੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜ਼, ਜੋ ਵਬਰਵਟਸ਼ 



ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਸਨ. ਉਸ ਬਾਹਰੀ ਖਾਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਹੌਬਸ ਦੀ 'ਸਟੇਟ 
ਔਫ ਨੇਚਰ' ਤ੍ੇ ਵਡਗ੍ਣ ਤ੍ੋਂ ਰੋਵਕਆ, ਮਗ੍ਰ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਮਵਹਜ਼ ਇਿੱਕ ਵਕਤ੍ ਦਾ 
ਖੇਡ ਸੀ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ.  ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ, ਪ ਰਬ ਦੀ 
ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤ੍ਾਲੇ ਤ੍ੋੜ ਕੇ ਲੁਿੱ ਟਣਾ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ 
ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਜਦ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ 
ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਦਾਦ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤ੍ੁਲਤ੍ ਹਕੀਕਤ੍ ਨੇ ਗ੍ਲਤ੍ ਮਕਸਦ ਪੈਦਾ ਕਰਣੇ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕਠਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ. ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਮਗ੍ਰ ਉਹ 
ਉਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਣ 
ਵਾਲਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਜ ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ, ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਹਾਲਾਤ੍ ਐਦਾਂ ਤ੍ੇ ਸਨ ਵਕ ਸੰਵਵਧਾਨ ਅਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ.  

ਕੇਂਦਰੀ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਵਜਨਾਹ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵਕ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ 
ਜਨਰਲ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉਪਰ ਸੀ ਵਕ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਇਸ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਣ ਲਈ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡੋਵਮਵਨਅਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ 
ਹੋਣਗ੍ੇ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਜਨਾਹ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ 
ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਣ ਨ ੰ  ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਆਪਸੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਕਿੱ ਨਾ ਵਨਿੱਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਸਿੱਚ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਵਜਨਾਹ ਦੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਵੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਨ. ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ 
ਵੀ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਨ. ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਉਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਇਦ, ਵਜਨਾਹ ਦੇ ਇਸ 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗ੍ਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. ਮਗ੍ਰ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਗ੍ੌਰ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ਕ, ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  
ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਥਆਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾਸਬ 
ਵਹਿੱਸਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਵਲਸੀਆਂ 
(ਨੀਤ੍ੀਆਂ) ਉਪਰ ਤ੍ਦ ਅਸਰ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ ਜਦ ਉਹ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ 
ਜਨਰਲ ਬਣ ਗ੍ਏ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ 
ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. 

ਵਕਸੀ ਵੀ ਹਾਲ ਤ੍ੇ, ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਲਈ, ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆਂ ਗ੍ਈਆਂ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਬੇਸ਼ਕ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸਨ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਵਨਖੇੜ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ; ਇਿੱਨਾ ਕਵਹਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਕ 
ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਅਤ੍ੇ ਨਵਹਰੁ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬਦਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ 



ਚਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤੰ੍ਨ ਤ੍ਹਸੀਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ, ਅਤ੍ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ੍ਕ ਦਾ ਰਸਤ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਤ੍ਹਸੀਲ ਤ੍ੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰਵਹਆ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 
ਵੇਵੇਲ ਦੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 1946 ਦੇ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨਾਲ ਵਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸੀ 
ਵਕ ਕਸ ਰ ਤ੍ਹਸੀਲ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਸਰਹਿੱਦ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਜੋ ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਲਾਹੌਰ 
ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਤ੍ੇ ਸੀ. 

ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੋਂ, ਮਾਇਨਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ 
ਕੇਂਦਰ ਪ ਰਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਿੱ ਧਣ ਲਗ੍ਾ. ਵਸਿੱਖ ਜਿੱ ਥੇ ਵਜਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇਂਦਾ ਆ 
ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਹੁਣ, ਤ੍ੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 
ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਵਬਰਵਟਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਫ਼ੌਜ਼ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਬਹੁਤ੍ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਹੋਰ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ 
ਹੰੁਦਾ ਤ੍ੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਤ੍ਦਾਦ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ 
ਫੋਰਸ 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੋਂ ਕਾਰਗ੍ਰ ਹੋਈ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ੍ੀ, 
ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਫ਼ਰਕ  ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਅਤ੍ੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਬਾਰੇ, ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਇਤ੍ਲਾਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੀ ਸੀ. 
ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਦ ਰ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ 
ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਇਤ੍ਲਾਹ ਸੀ.  

ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਸਮੁਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਕਮਜੋਰ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ਕ ਕਮਜੋਰ ਹੀ ਰਹੇ. ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਮਲੀ 
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਭੁਗ੍ਤ੍ਣਾ ਪਇਆ. ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਮੁਸਵਲਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਜੋ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਕਉਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਧ, ਉੱਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਉਪਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ਕ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਇਤ੍ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

12 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਰਵਾਨਗ੍ੀ, 
ਗ੍ਵਰਨਰ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ੀ. ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ, ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ ਰਬ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. ਹੁਣ, ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਗੰ੍ਭੀਰ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਜੇਨਕੀਨਸ 
ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ 13 ਹੋਰ 14 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਅਰਾਜਕਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਟਪਣੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਜੋ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਵਕ 
ਉਹ ਹਾਲਾਤ੍ ਕਾਬ  ਵਵਿੱ ਚ ਕਰਣ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਕਰ ਕੇ, 



ਹਾਲਾਂਵਕ ਜੋ, ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਆਪਣਾ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਗ੍ੁਆ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਹਲਾਕ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਦੀ 
ਤ੍ਦਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘਿੱ ਟ ਸੀ: ਸ਼ਾਇਦ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਜੇਨਕੀਨਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. 
 

ਤੀਜਾ ਚਰਣ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਚਰਣ ਹੌਬੇਵਸਅਨ ਨਾਇਟਮੇਅਰ (ਹੌਬਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਸਪਨੇ) ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ 
ਸੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਸ ਬਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਸਮੇਤ੍ ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਸਦਭਾਵੀ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀ. ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਚੇਲੇਆਂ ਨੇ ਵਜਸ 
ਮੁਿੱ ਦੇ ਉਪਰ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਤ੍ੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੇ, ਉਹ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਵਸਰਫ਼ 
ਵਜਨਾਹ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਅਪਵਾਦ ਸਨ, ਵਜਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1946 ਤ੍ੇ ਵਬਹਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਤ੍ੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਕਿੱ ਟੜ ਹਕੀਕਤ੍ਪਸੰਦੀ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿੱ ਖਣ 
ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤ੍ਾਚੀਨੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਬਹੁਲਵਾਦ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਖ਼ਆਲਪਰਸਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਿੱਕ ਮੁਸਵਲਮ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ 
ਬਹੁਲਵਾਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਣਗ੍ੇ 
(ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ); ਅਤ੍ੇ ਇਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤ੍ਬਾਦਲੇ ਦਾ ਇਤੰ੍ਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਨਰਪਿੱ ਖਤ੍ਾ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ 
ਨਹੀਂ ਪਵੇਗ੍ਾ. 

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਵਰਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਵਨਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਸਾਰੇ ਸਬ ਤ੍ ਦਿੱ ਸਦੇ ਸੀ 
ਵਕ ਇਿੱਕ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ ਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਸੀ. ਨਾ 
ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨੇ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਗ੍ਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸਕਿੱਤ੍ਰਾ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕੋਈ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ. ਉਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ 
ਪਤ੍ਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤ੍ੋਂ ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਸਰੋਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਵਬਆਨ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ 
ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 15 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਾਨ ੰ  ਇਤ੍ਲਾਹ ਵਮਲਦੀ ਹੈ. 

ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ੋਂ ਚਲ ਵਰਹਾ ਸੀ. 
ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ਕ, ਕੋਈ 500,000 ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ, 
ਸਰਹਿੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਜਦ ਨਵਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਕ ਮਤ੍ ਤ੍ੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਿੱਜਣ ਲਗ੍ੇ. 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਵਰਨਰ ਸਰ ਫਰਾਂਵਸਸ ਮੁਡੀ ਨੇ ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਲਈ 
ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਲਈ 
ਜਗ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ. ਮਗ੍ਰ, ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਖਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡਾ ਮਨਸ ਬਾ 



ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੜਹ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਫਰ 
ਆਬਾਦ ਕਰਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਹਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੇ 
ਗ੍ਏ ਬਰਬਰ ਸਲ ਕ ਦੀ ਕਹਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਛਿੱ ਮੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਭੜਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਅਤ੍ ੇਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ 
ਵਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਵਗ੍ਆ. 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱਕ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਰਹਨੁਮਾਈ ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਸਾਰੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ. ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ, 17 
ਅਗ੍ਸਤ੍ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਗ੍ਲਾ ਵਦਨ, ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਵਤ੍ਉਹਾਰ ਈਦ ਦਾ 
ਵਦਨ ਸੀ, ਉਹ 60 ਲਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਆਫ਼ਤ੍ ਦਾ ਵਦਨ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ. 
ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਵਨਹਿੱਥੇ ਵਕਸਾਨ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ 
ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗ੍ਾ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ 
ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੰ  ਤ੍ਦ ਤ੍ਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ, ਜਦ ਤ੍ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਹਮਲੇ ਉਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੋਏ, ਜੈਦਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡਾ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ ਪਛਿੱ ਮ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਸੀ, ਵਸਰਫ਼ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਸੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਹਮਲੇਆਂ 
ਲਈ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ, ਮਗ੍ਰ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ. ਵਹੰਦੀ ਬੋਲਣ 
ਵਾਲੇ ਪ ਰਬੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ  ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉੁਪਰ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਵਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੀ 
ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ, ਹੌਬੇਵਸਅਨ ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਹਾਲ, ਪੁਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਅਮਲ ਤ੍ੇ ਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਦੀ 
ਵਤ੍ਆਰੀ ਇਿੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ (ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ 
ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਜੋ ਸਬ ਤ੍ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕ 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਲੁਵਧਆਣਾ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ (ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ!), ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ੌਰ 
ਕਰਣ ਲਾਈਕ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ, ਵਜਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ ਬਦਕਾਰੀ ਹਮਲੇ 
ਹੋਏ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਵਸਰਫ਼ ਪਵਟਆਲਾ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਵਭਅੰਕਰ ਸਨ. ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਕਸ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਬਚੇ, ਵਸਿੱ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਗ੍ੁਰ  ਗ੍ੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਥੇ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਦੇ ਉਪਰ 
ਨਾਪਸੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਜਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ 
ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 

ਵਜਥੇ ਤ੍ਕ ਵਤੰ੍ਨੋਂ  ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਦੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬ ਤ੍ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦ 
ਵਕ ਮਾਸਟਰ ਤ੍ਾਰਾ ਵਸੰਘ, ਅਤ੍ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਵਟਆਲਾ ਅਤ੍ੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਬਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ 
ਗ੍ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ, ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਪਤ੍ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬੰਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨ ੰ  ਮਾਲੀਆ 



ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਵਕ 
12-13 ਅਗ੍ਸਤ੍ ਤ੍ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਸਬ ਤ੍ ਵਮਲੇ ਨੇ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍, ਕਮੋਕੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਸੀ, 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ 
ਕੈਬੀਨੇਟ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਹੈ ਵਕ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਵਜੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਵਲਆਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨ ੰ  
ਇਸ ਦੀ ਆਗ੍ਾਹੀ ਸੀ. ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ ਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਵਕ ਇਹ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਣਾਬ ਹੋਏ. ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਨਵਹਰੁ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤ੍ੀ. ਵਜਨਾਹ ਨੇ ਵਸਰਫ਼, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਦੇ ਵਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ੇ. 
ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਦੇ ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਕਮਊਵਨਸਟਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮ 
ਵਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. 

 

ਫੋਰਵਾਰ ਡ ਇਜ ਫੋਰਆਰਿਡ (ਆਗਾਿੀ ਿੈ ਤੇ ਿਨਥਆਰਬੰਦੀ ਿੈ) 
'ਅਗ੍ਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਨਖੇੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਕ 

ਫੋਰਵਾਰਨਡ ਇਜ ਫੋਰਆਰਮਡ (ਆਗ੍ਾਹੀ ਹੈ ਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦੀ ਹੈ) ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਗ੍ਰ ਵਸ਼ਕਾਰ 
ਕਰਣਯੋਗ੍ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਤ੍ਆਰੀ, ਦੇ 
ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਐਮ.ਹਸਨ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਕਰੇਟਰੀ, ਬੋਰਡ ਔਫ ਇਕੋਨੋਮੀਕ 
ਇਨਕਵਾਰੀ, ਦੇ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਕਵਰਅੇ, ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, 
ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 38 ਲਿੱ ਖ ਵਹੰਦ  
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸਨ, ਜਦ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ 59 ਲਿੱ ਖ ਮੁਸਵਲਮ ਸਨ. ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ 5 ਲਿੱ ਖ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਮਵਹਫ਼ ਜ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਕ ਚ, 12 
ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਸਰ ਇਵਨ ਜੇਨਕੀਨਸ ਨੇ ਵਰਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਇਸ ਲਈ, 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਗ੍ੌਰ ਕਰਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਹਮ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਵਕ ਵਜਥੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਕਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਵਸਿੱ ਖ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਤ੍ਆਰ ਸਨ. ਅਗ੍ਰ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ 
ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤ੍ੇ ਵਫਰ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ 
ਬਦਲੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ੍ ਅਿੱਗ੍ੇ ਸਨ.  

'ਇਹ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ 
ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਰਟਾਇਰ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਉਣ ਹਮਲੇਆਂ ਦੀ ਕਹਾਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਵਮਸਾਲ ਬਣ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਐਦਾਂ ਤ੍ੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਦੁਹਰਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਬਸੰਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹ-ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟੇ ਲਗ੍ਦੇ. ਰੈਡਕਲੀਫ 



ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇਆਂ ਦੇ 
ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵਕਆ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ 
ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਣ ਦੀ ਪ ਰੀ ਵਤ੍ਆਰੀ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗ੍ਾਈ ਗ੍ਈ ਰੋਕ ਅਤ੍ੇ ਸੀਮਾ 
ਹਟ ਗ੍ਈਆਂ, ਵਸਿੱ ਖ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਣ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਵਜਥੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦਾ ਕੋਈ 
ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ-ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ. ਅਤ੍ੇ ਜਦ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਨਹਿੱਥੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਬੇਹਦ ਵਜਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਮੁਕਿੱ ਮਲ ਸੀ. 
 

ਪਰਸੰਗ 
 

ਇਹ ਪਵਰਕਲਪਨਾ ਫੋਰਵਾਰਨਡ ਇਜ ਫੋਰਆਰਮਡ (ਆਗ੍ਾਹੀ ਹੈ ਤ੍ੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦੀ ਹੈ) ਨ ੰ  ਹਾਲਾਂਵਕ, 
ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਣ ਮਾਹੌਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ 
ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਬਲਕੁਲ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸਨ. ਬੇਸ਼ਕ, ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਪਿੱਖਪਾਤ੍ੀ ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ 
ਕਾਇਮ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ ਸਨ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਵਕਰਵਟਸ਼ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ ਬਾਅਦ, 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਕ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇ ਵਦਹਾਤ੍ੀ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਵਜਥੇ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ-ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਉੱਤ੍ਰੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 6 ਮਾਰਚ 1947 ਦੀ ਰਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ 13 ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ਕ ਹੋਏ ਸੀ-ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ 'ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ 
ਵਵਵਸਥਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਉਣ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਜਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 
ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਕਿੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਫ. ਅਤ੍ੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, 
ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਕ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਹਾਲਾਤ੍ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਅਤ੍ੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 
ਵਾਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਮਲੇਆਂ ਉਪਰ ਭੇਤ੍ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗ੍ਆ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਇਕਿੱਠੀ ਬਚਾਉ ਦੀ ਇਕਾਇਆਂ ਨੇ ਬਚਾਉ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਚਲਾਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਨ  ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਜਾਹਤ੍ ਹੁਸੈਨ 
ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  
ਬਚਾਇਆ, ਜਦ ਵਕ ਲੇ.ਜਨਰਲ ਅਫ਼ਤ੍ਾਬ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ 
ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਕਈ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਬਚਾਇਆਂ. ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਇਆਂ ਹਰ 
ਜਗ੍ਹ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਤ੍ੇ ਜਾਂ ਰੇਲ-ਗ੍ਿੱਡੀਆਂ ਤ੍ੇ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ 
ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ.  

ਅਗ੍ਰ ਪਵਟਆਲਾ ਵਰਆਸਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਹੀ 200,000-250000 ਮੁਸਵਲਮ ਨਵੰਬਰ 1947 ਤ੍ੇ 
ਗ੍ੁਮਸ਼ੁਦਾ ਸਨ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਵਮਆਂ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰੁਦੀਨ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਵੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚੇ, ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੰਦਵਗ੍ਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤ੍ਕਰੀਬਨ, ਸਮੁਚੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਵਜ਼ੰਦਵਗ੍ਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ. ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੇ, ਵਜਣ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ 
ਨੇ, ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਤ੍ੇ ਵਵਦਵਤ੍ਾ 



ਵਾਲੀ ਖੋਸਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਸਬ ਤ੍ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਦਸੰਬਰ 1946 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 
1947 ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਉਪਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਗ੍ਆ. ਹੁਣ, ਅਗ੍ਰ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ 250,000 ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਧਾਰਨਾ ਮਿੱਨਦੇ ਹੋਏ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਬਰਾਬਾਰ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਵੀ ਹਲਾਕ ਹੋਏ 
ਹੋਣਗ੍ੇ. ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਦੋਵੇਂ ਖੋਸਲਾ ਅਤ੍ੇ ਸਾਫ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਮਿੱਨਦੀ 
ਨੇ. ਹਕੀਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਦੋਵੇਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਅਵਸਿੱ ਧੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਮਿੱਨਦੀਆਂ ਸੀ ਵਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸਵਲਮ 
ਮਰੇ. 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਤ੍ਫ਼ਤ੍ੀਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਕੁਿੱ ਲ ਮੌਤ੍ਾਂ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ 
ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤ੍ਜ਼ਰਬਾਤ੍ੀ ਬੁਵਨਆਦ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਦ ਜੇ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲਾਂ ਉਪਰ 
ਰੌਸ਼ਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਾ ਕੇ ਵਜਣੇ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋਏ, 
ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਹਲਾਕ ਹੋਏ. ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਨਆਂ ਤ੍ੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 
ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ 
ਹੋਏ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀਆਂ. ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਮਿੱਨਣਾ ਵਕ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ 250,000 ਅਤ੍ੇ 500,000 ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਗ੍ਲਤ੍ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਸ ਬੇ ਤ੍ੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹਲਾਕ 
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਤ੍ਦਾਦ 500,000-750,000 ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦਾ ਵਜਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਵਕ ਜੁਲਾਈ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਤ੍ਕ, ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ. ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦੀ ਮੌਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਉਹ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਹ-ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ 
ਅਤ੍ੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਇਸੇ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਕਈ ਦ ਜੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖ ਹਾਂ ਤ੍ੇ 
ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ. ਮਗ੍ਰ ਜਨਵਰੀ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1947 ਤ੍ਕ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ੍ਾਂ 
ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਲਵਕ ਕੁਦਰਤ੍ ਦੇ ਕਵਹਰ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਮਾਨਸ ਨੀ ਮੀਂਹ, ਹੜਹ ਅਤ੍ੇ 
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀਆਂ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲੋਕ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਅਤ੍ੇ ਰਾਹਤ੍ 
ਲਈ ਬਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤ੍ਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਰ ਗ੍ਏ.  
 
ਨਤੰ  ਚਰਣ : ਇੱਕ ਿਜਿੂਈ ਪਰਨਕਨਰਆ 
ਉਪਰ ਦੇ ਵਨਖੇੜ ਤ੍ੋਂ, ਵਤੰ੍ਨ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਂਿੱਚ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਣ ਤ੍ੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਹਰ ਵਪਛਲਾ ਚਰਣ ਅਗ੍ਲੇ ਚਰਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ. ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਤ੍ੋਂ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸਮਾਜਕ ਪ ੰ ਜੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ ਲਗ੍ੀ ਜਦ ਵਸਆਸੀ ਉੱਦਮਕਰਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 
ਨੇ, ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਸਿੱਵਰੀ ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਦੇ, ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਝਗ੍ੜੇਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਕੌਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁਿੱ ਸਾ ਪੈਦਾ 



ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਟੁਿੱ ਟਣ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ, ਵਸ਼ਕਾਰ ਨ ੰ  ਚੋਣ 
ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀ ਨਾਲ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਗ੍ਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ 
ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਅਵਨਸ਼ਚਤ੍ਤ੍ਾ, ਉੱਚੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍, ਨਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 
ਦੇ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਸਮ ਹ ਅਤ੍ੇ ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅਤ੍ੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤ੍ੀਜੇ, ਨ ੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਵਰਅੇ, ਤ੍ੇ ਇਹ ਸਮਝਨਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਹਾਲਾਤ੍ ਬੇਕਾਬ  ਹੋ ਗ੍ਏ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਤ੍ੀਬਰਤ੍ਾ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਫਰਾਤ੍ਫਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, 
ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ. ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੋਂ ਹੀ 
ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ, ਮੁਜਵਰਮ ਵਗ੍ਰੋਹਾਂ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੁੰ ਡੇਆਂ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬਦਨਾਮ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਮਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 
ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੇ ਮਗ੍ਰ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕੁਿੱ ਝ ਬਦਮਾਸ਼ 
ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ੍, ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਵਵਗ੍ੜ ਕੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜੰਗ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 
ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਗ੍  ਨਹੀਂ ਸੀ; 
ਅਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਝਗ੍ੜੇ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ. 
ਇਣ ਵਤੰ੍ਨ ਚਰਣਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨ  ਕਾਫ਼ੀ ਸਬ ਤ੍ ਵਮਲਦੇ ਨੇ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦ ਜੇ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨ ਦਿੱ ਸੇ ਗ੍ਏ ਸਮ ਹ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਦਦ ਅਤ੍ੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਮੁਹਿੱਇਆ ਕਰਾਈ. ਮਦਦ ਵਬਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਕਈ 
ਵਾਰ, ਇਸ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 
 
ਿਿਲੇਆਂ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ 
 

ਇਣ ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਅਸ ਲੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਬਚਾਉ ਦੀ 
ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍ ਵੀ, ਜ਼ਰ ਰ ਇਿੱਕ ਵਜਹਾ ਹੋਵੇਗ੍ੀ. ਮਗ੍ਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਸ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦਵਾਇਆ, 
ਉਹ ਸੀ ਲੁਿੱ ਟਣ ਅਤ੍ੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਗ੍ਵਾ ਕਰਣਾ ਦੀ ਚਾਹਤ੍. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਬਲਵਕ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ੍ੀ ਵੀ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ. ਪਾਿੱਲ ਬਰਾਸ 
"ਰੇਟਰੀਬਯ ਵਟਵ ਜੇਨੋਸਾਈਡ (ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ)" ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਪਸੰਦ 
ਨਸਲਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਵਕ 'ਦੁਜੇ' ਦਾਨਵੀਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨੀਕਰਣ ਕੀਤ੍ੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤ੍ੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕੇ. 
ਇਹ ਗ੍ੌਰ ਕਰਣਾ ਵਦਲਚਸਪ ਹੈ ਵਕ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਵਸਰਫ਼ ਦਵਲਤ੍ ਵਹੰਦ  ਬਚ ਸਕੇ-ਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਗੰ੍ਦੇ 
ਕਿੱ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇਆਂ ਦੇ ਵਕਤ੍, ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਕੁਿੱ ਝ ਸੇਵਾ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ੍ਾਂ (ਗ੍ੈਰ-ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ), ਉਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗ੍ਏ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤ੍ੇ 
ਦ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਹਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਵਜਹਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ 
ਕਾਰੀਗ੍ਰ ਜਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਗ੍ਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਕਾਇਮ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਿੱ ਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ 
ਰਵਹਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ, ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਜਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਵਨਅਤ੍ ਦੇ 



ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੀਤ੍ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ 
ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੌਕਾ ਸੀ. 
 

 ਸਲੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ  ਸਲਕੁਸ਼ੀ ? 
 

1947 ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ? 
ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ੍ ਆਸਾਨ ਹੈ: ਇਹ ਬਗ੍ੈਰ ਵਕਸੇ ਸ਼ਿੱਕ ਦੇ, ਦ ਜੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਸਲੀ 
ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕਰਦਾ ਹੋਏ 
ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਜਾਂ ਵਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਕਸੇ ਅਸ ਲ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਦਾਨਵੀਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨੀਕਰਣ ਕੀਤ੍ੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 
ਦ,ੇ ਦ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਸਮ ਹ ਨ ੰ  ਵਜਸਮਾਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਵੇ. ਬੇਸ਼ਕ, 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਮਾਰਚ 1947 ਤ੍ੇ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗ੍ਸਤ੍-ਨਵੰਬਰ 1947 ਤ੍ ੇ
ਹੋਏ, ਜਦ ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਲਬਲੀ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਬਗ੍ੈਰ 
ਵਕਸੇ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਾਰ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਮਗ੍ਰ, ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ 
ਮਕਸਦ ਅਣਚਾਹੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. 

ਪਰ, ਅਗ੍ਰ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਈ ਰਸਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਤ੍ੇ, ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਬਗ੍ੈਰ 
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਜਸਮਾਨੀ ਖ਼ਾਤ੍ਮਾ ਬਲਵਕ 
ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ. ਅਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਰ ਨਤ੍ੀਜੇ ਉਪਰ ਗ੍ੌਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ ਤ੍ੇ, ਸਾਨ ੰ  
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ੇਗ੍ਾ ਵਕ 1 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਚਾਹੇ ਅਲਪਸੰਖਅਕ ਬਣ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਹੋਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ, 500,000 ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ 
750,000 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ. 
 

ਅਖੀਰੀ ਨਟੱਪਣੀ 
 

ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਵਵਰਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਬਨਾਮ ਵਸਿੱਖ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਿੱ ਝ 
ਨਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 
 
ਤਕਸੀਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਨਕਸਤਾ ੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ  
ਨਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਸੱਖਾਂ  ੰੂ ਕੱਢਣ ਦਾ  ਕੋਈ ਿੁਸਨਲਿ ਿ ਸੂਬਾ ਸੀ? 
 

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਰਪੋਰਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨਸ ਬਾ, 1940 ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. 



ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸ ਲੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ਾਂ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਾਨਵੀਕਰਣ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੈਤ੍ਾਨੀਕਰਣ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬੇਰਵਹਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਸਮੁਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਜਿੱ ਤ੍ ਲੈਂਦੀ, ਤ੍ਾਂ 
ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਹੰੁਦਾ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਅਣਚਾਹੀ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋਵਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ. 

'ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਬ ਤ੍ ਵਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ 
ਨੇ ਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਵੀ, ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸਲ ਕ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਵਲਮ 
ਲੀਗ੍ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਿੱਕੀ ਨੀਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਬਆਨਾ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਫ਼ਸਾਦ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ 
ਸਕਣਗ੍ੇ. ਰਾਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਪ ਰ ਦੇ ਵਬਆਨ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਦੀ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ 
ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨ ੰ  ਰਵਹਣ ਲਈ ਕਵਹ ਰਹੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ 
ਹਫ਼ਤ੍ੇਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੀਤ੍ੀ, ਜਦ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ, 
ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗ੍ਏ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਸਆਸਤ੍ ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਵਕ ਕੋਈ 
ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨ ੰ . ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਹਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਤ੍ੇ, ਵਜਥੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ 
ਮੌਜ ਦ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸਤੰ੍ਬਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ਕ, ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਵਪੰਡਾਂ ਉਪਰ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕਰ ਕੇ, ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ 
ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵੀ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਾਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ 
ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਇਹ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਕੋਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਮਨਸ ਬੇ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ 
ਸੀ? ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ "ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ" ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਤ੍ੇ ਨਕਾਰਾ ਨਾ ਕਰਣ ਲਾਈਕ ਸਬ ਤ੍ 
ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵਜਸ ਦੀ ਤ੍ੁਲਨਾ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ੁਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.  

ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਚੁੰ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਵਨਆਦ 
ਉਪਰ ਤ੍ਕਸੀਮ, ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤ੍ਾ, ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਹਿੱਲ ਤ੍ਰਕਸੰਗ੍ਤ੍ ਤ੍ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਵਕਆ. 
ਉਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਹੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਗ੍ਲੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਹਿੱ ਲ ਸੀ. ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਲਈ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨਸ ਬੇ ਬਾਰੇ 
ਸੋਵਚਆ ਜਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤ੍ਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬ ਤ੍ ਸਬ ਤ੍ ਮੌਜ ਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਤ੍ਕਸੀਮ, ਜ਼ਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ੍ੀ ਸੀ. ਚੁੰ ਵਕ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ 
ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨ ੰ ਨ 
ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਦੇ ਉਪਰ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਿੱਕ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ 
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. 



ਅਵਧਆਇ 1 ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਸ ਲੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਵਕ ਜਦ ਦੋ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਹ, 
ਇਿੱਕ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਝਗ੍ੜੇ ਦਾ 
ਵਨਬਟਾਰਾ, ਕਮਜੋਰ ਸਮ ਹ ਨ ੰ  ਜਬਰਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤ੍ੋਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਬਦਤ੍ਰ, ਵਜਸਮਾਨੀ ਤ੍ੌਰ 
ਤ੍ੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਰ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸੋਚ, 
ਪਾਵਲਵਸਆਂ (ਨੀਤ੍ੀਆਂ) ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸਤ੍ ਇਸ ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀਆਂ, 
ਇਣ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਦੀ 
ਮੰਗ੍ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਵਸਿੱ ਧੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ, ਤ੍ੇ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨ ੰ , ਉਹ ਸਮੁਚਾ 
ਪੰਜਾਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ. ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਭਿੱਜਾਣ ਦੀ ਵਕਸੇ 
ਮਾਕ ਲ ਮਨਸ ਬੇ ਅਤ੍ੇ ਰਣਨੀਤ੍ੀ ਦੇ ਵਬਣਾ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ 
ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਸ ਬੇ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੇਈ ਅਤ੍ੇ ਨਾਲੋਨਾਲ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਈ. 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਗ੍ੈਰ-ਅਕਲਮੰਦ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਢਿੱ ਲੇ ਅਤ੍ੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਨ 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਲਿੱ ਖਾਂ ਵਨਹਿੱਥੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ੍ਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾ ਦੇਗ੍ਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ ਨ 1947 ਤ੍ ੇ ਲੈ 
ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਾਸ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ, 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍ ਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ ਵਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਣ 
ਦੀ ਜਰਰੁਤ੍ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗ੍ੀ. ਇਸ ਗ੍ਿੱ ਲ ਉਪਰ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਗੰ੍ਭੀਰ ਨਤ੍ੀਜੇਆਂ ਦੀ 
ਧਮਕੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, 
ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਉਪਰ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਚੇਤ੍ਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. 

 

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਿੁਸਨਲਿਾਂ  ੰੂ ਖ਼ਤਿ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ "ਨਸੱਖ ਪਲਾ " ਸੀ? 
 

ਵਕਸੀ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਹ ਕਵਹਣ ਤ੍ੇ ਬੇਹਦ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲਗ੍ੇਗ੍ਾ : 'ਹਾਂ'. ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਨਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ੇ ਪਹ ੰ ਚਣ ਉਪਰ ਬਹੁਤ੍ 
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਨੇ. ਅਕਾਲੀ ਆਗ੍  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇਿੱਕ ਰਾਜ ਜੋਤ੍ਸ਼ੀ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਤ੍ੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਮਿੱਨਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀ ਸਨ. ਮਗ੍ਰ, ਇਸ 
ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸ ਬਾ ਇਤ੍ਫ਼ਾਕੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਵਤ੍ਆ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਇਿੱ ਤ੍ਹਾਦੀ ਰਵਹੰਦਾ, ਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ 
ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕੀਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ 
ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਉਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. ਵਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ਰੁਰੀ 



ਹੈ ਵਕ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖਾ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਫ਼ਕਰਮੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਸਨ, ਬਲਵਕ ਉਹ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ. 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀ, ਅਗ੍ਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰ 
ਕੇ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਜਨਾਹ ਦੀ ਮਈ 1947 ਦੀ ਬਹੁਤ੍ ਦਵਰਆਵਦਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 
ਤ੍ੇ ਸਰ ਪੇਂਡਰਲ ਮ ਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀਆਂ; ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਕ ਉਲਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਰਹੇ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ. 

ਮਗ੍ਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਤ੍ਫ਼ਾਕੀਆ ਮਨਸ ਬਾ ਵਤ੍ਆਰ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਅਮਲ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਅਗ੍ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਮਨਸ ਬੇ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੀ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਭਿੱਜਣਾ ਪਵੇ. ਇਸ ਕਰ 
ਕੇ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀ-ਅਗ੍ਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ-ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਸਹ-ਧਰਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਣ ਵਹਿੱ ਸੇਆਂ ਤ੍ੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਵਸਿੱ ਵਖਸਤ੍ਾਨ ਜਾਂ 
ਖਾਵਲਸਤ੍ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਵਹਸ਼ੀ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ ਵਤ੍ਆਵਰਆਂ ਕੀਤ੍ੀ ਹੋਇਆਂ ਸੀ. ਵਜਣ ਹਵਥਆਰਾਂ ਦਾ ਉਣਹਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਆਟੋਮੈਟੀਕ ਹਵਥਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. 
ਕਲੋਨੀ ਤ੍ੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹੀਨੇਆਂ ਤ੍ੇ 
ਹੀ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇ. 

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਬਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ਕਾ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ, ਜਦ ਵਕ ਵਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ. ਇਹ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਨ ੰ  ਮਨਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਵਾਬੀ ਅਮਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਇਤ੍ਫ਼ਾਕੀਆ ਮਨਸ ਬਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੌਕਾ ਲਗ੍ਾ, ਤ੍ਦ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਜਸ ਤ੍ਰਹਾਂ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਪਿੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨਸ ਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਅਸ ਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਵਸਫ਼ੋਟਕ 
ਹਾਲਾਤ੍ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਵਕ ਹਰ ਕਦਮ ਨੇ ਮਜਬੁਰ ਕੀਤ੍ੀ ਕ ਚ ਅਤ੍ੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆਵਾਂ 
ਨ ੰ  ਹੋਰ ਤ੍ੀਬਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ "ਵਸਿੱ ਖ ਪਲਾਨ" ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ੍ ਦੀ ਸਹੀ ਤ੍ਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਬਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸਿੱ ਖ ਆਪਣਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ 
ਹੋਏ ਸੀ; ਬਲਵਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਅਗ੍ਰ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ੍ਦ ਉਹ 
ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਸਿੱਦੁਦ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤ੍ਾਂਵਕ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾ 
ਸਕੇ. 
 

ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਬਿੁਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿੁਲਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿਸ਼ਰਤ ਤਨਿਜੀਬ? 



 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਵਫ਼ਰਕ  ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਕਸਮ 
ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਕਾ ਰੁਖ ਅਖ਼ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸ ਬਾ ਸੀ, ਵਜਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਫ਼ਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ 
ਸਨ-ਇਿੱਕ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲ ਸਮਾਜ, ਵਜਸ ਦੀ ਕੁਪੇਰ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਬਹੁਲਤ੍ਾ ਵਾਲ਼ੀ ਵਮਸ਼ਰਤ੍ 
ਤ੍ਵਹਜੀਬ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਿੱਕ ਸਮੁਚੀ ਤ੍ਵਹਜੀਬ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜੋ 
ਬਹੁਰੰਗ੍ੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤ੍ਵਹਜੀਬਾਂ ਦਾ ਮਵਹਜ਼ ਕੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਇਿੱਕ ਹਕੀਕਤ੍ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਇਿੱਕ 
ਬੇਹਦ ਖ ਨੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਟੁਿੱ ਵਟਆ, ਜੋ ਸੁਝਾਉ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਤੰ੍ਨੋਂ  ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ 
ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਹਕੀਕਤ੍ ਸੀ-ਦ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਘਿੱਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਲ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਲ ਜਾਂ ਏਕਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਨਰਣਾ ਤ੍ੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤ੍ੇ 
ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਵਕ ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਥੋੜੀ ਸਿੱਚਾਈ ਜ਼ਰੁਰ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗ੍ਵਰਕਾਂ ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ, ਨਾ ਤ੍ੇ ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ 
1947 ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹਕ ਮਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਵਹ ਹੈ. ਮਗ੍ਰ, ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨਸਲੀ ਅਤ੍ੇ ਪਛਾਣ ਦੇ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਰ ਪ ਇਕਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਵਧਆਇ ਤ੍ੇ 
ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਪਛਾਣ, ਇਕਿੱਲੀ ਅਤ੍ੇ ਸਮ ਹ, ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਅਤ੍ੇ 'ਦ ਜੇ' ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ੍ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕਾਤ੍ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਵਕ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਪਿੱ ਕੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਝਗ੍ੜੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ. ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਆਸੀ ਰੰਗ੍ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ. ਨਤ੍ੀਜਤ੍ਨ, ਸਮਰੁਪਤ੍ਾ ਮਵਹਜ਼ 
ਬਾਹਰਲੇ ਵਰਣਣ ਅਤ੍ੇ ਹਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਖ਼ਆਲੀ ਇਹਸਾਸ ਅਤ੍ੇ ਵਸਆਸੀ ਉੱਦਮਕਰਤ੍ਾਵਾਂ 
ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ, ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਾਰੇ, ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਨੇ. 
 
ਪਛੱਿ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਸਲੀ ਪਛਾਣ 
 
1947 ਤ੍,ੇ ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟੀ ਇਸਾਈ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਹਿੱਥ ਤ੍ੇ ਵਹਣਤ੍ੀ ਕਰਣ ਲਾਈਕ ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ 
ਬਾਦਸਤ੍ ਰ ਇਿੱਕ ਪੁਖਤ੍ਾ ਮੁਸਵਲਮ ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸ ਬਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ, ਚੁੰ ਵਕ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 
ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ ਵਤ੍ਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱ ਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਣ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿੱਸਾ ਵਬਲਕੁਲ 
ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਹਾ-ਰਿੱਪਾ ਪਾਉਣ ਲਵਗ੍ਆ. 1951 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੁਿੱ ਨੀ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸ਼ਆ ਉਲੇਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਬਦੀਲ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਿੱਕ 22 ਪਾਇੰਟਾਂ 
ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਏਜੰਡਾ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਣ ਸੀ ਮਿੱਤ੍ ਵਾਲੀ 



ਵਵਆਵਖਆ, ਕੌਮੀ ਅਸ ਲ਼ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵਕ ਅਖੀਰਕਾਰ ਮੁਸਵਲਮ 
ਕੌਨ ਸੀ? ਉਸ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ੀ ਦੌਰ ਤ੍ੇ, ਸੁਿੱ ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸ਼ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਨ ੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਗ੍ਏ, ਅਤ੍ੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕਿੱਠਾ 
ਹੋ ਕੇ ਅਵਹਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋ ਗ੍ਏ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਗ੍ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਸੋਚ 
ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. 

ਅਤ੍ੇ 1953 ਤ੍,ੇ ਅਵਹਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਆਗ੍ ਆਂ ਦੀ ਅਗ੍ਵਾਈ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਜਹਰੀਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਛੜ ਵਗ੍ਆ. ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦੇ ਆਗ੍  ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਸੀ ਵਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਨੇਰਗ੍ਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  
ਵਹਲਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ. ਅਗ੍ਰ ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੰੁਦੇ, ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਲਹਾ ਵਮਆਂ ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ 
ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ਕ, ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕ 
ਲੈਂਦੇ (Court of Inquiry, 1954: 283). ਇਹ ਵਫਰ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਜ਼ਫ਼ਰੁਿੱਲਾ 
ਖ਼ਾਨ, ਜੋ ਅਹਮਵਦਆ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 
ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਕਾਬਵਲਅਤ੍ ਨਾਲ ਮੁਸਵਲਮ ਲੀਗ੍ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ. 1947 ਤ੍ੇ ਅਹਮਵਦਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ 
ਦਸਤ੍ਾਵੇਜਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਤ੍ੌਰ ਮੁਸਵਲਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ, ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤ੍ੇ 
ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮਾਮੁਲੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਜਾਵਰਟੀ ਸੀ. 1974 ਤ੍ੇ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਖ਼ਆਲਾਤ੍ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਅਸੈਮਬਲੀ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਇਨਾਵਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੋਂ, ਸੁਿੱ ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੀਆ ਵਫ਼ਰਕੇ, ਵਫ਼ਰਕ  ਤ੍ਸ਼ਿੱ ਦਦ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦ ਦ ੇ
ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਨੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਹਿੱ ਦ ਤ੍ਕ ਸਉਦੀ ਅਰਵਬਆ ਅਤ੍ੇ ਇਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਗ੍ਰ ਇਣ 
ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮ ਲ਼ਵਾਦ ਵਧ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਜਸ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਸਮਾਜਕ 
ਪੰੁਜੀ ਨ ੰ  ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਫਰ, ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਫ਼ ਦੇ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦ ਤ੍ੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੀਤ੍ਾ ਨਾ 
ਵਕ ਆਮ ਸੁਿੱ ਨੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦ ਜੇ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਾਕ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵਝਜਕ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ੍ੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਜਨਾਜੇ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਮਸੀਤ੍ਾਂ, 
ਕਰਬਗ੍ਾਹਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗ੍ੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਸਮ ਹ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਵਰਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ (Ahmed, 2009: 159–65). 

ਮੁਸਤ੍ਕਵਬਲ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ, ਸੁਿੱ ਨੀ-ਸ਼ੀਆ ਝਗ੍ੜਾ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰੁਪਤ੍ਾ ਲਈ ਘਾਤ੍ਕ ਸਾਬਤ੍ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗ੍ਰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਪਾਕੀਜ਼ਗ਼ੀ ਦੇ ਜਨ ਨੀਪਨ ਨ ੰ , ਦ ਜੀ ਬੇਤ੍ਰਤ੍ੀਬੀਆਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰਣ ਦੀ 
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਸੁਿੱ ਨੀ ਵਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਵੀ ਉਪ-ਮਿੱਤ੍ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਖੁਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤ੍ੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ੇ ਸਾਖਰਤ੍ਾ ਦੀ ਥੁੜਹ ਹੋ ਗ੍ਈ. 
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਹਨੀਫ਼ ਰਾਮੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਐਮ.ਅੇਲ.ਏ. ਨ ੰ  ਅਸੈਮਬਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਕਰੀਰ ਕਰਣ ਦੀ ਇਿੱ ਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਮਗ੍ਰ, ਉਹ ਬਤ੍ੌਰ 



ਇਿੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤ੍ ਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਹਕ ਮਤ੍ਾਂ ਦੀ 
ਅਟਲ ਨੀਤ੍ੀ ਹੈ. 

ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੌਮਪਰਸਤ੍ੀ ਦੇ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਖ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਸ ਲ, ਵਹੰਦ -
ਵਸਿੱ ਖ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਨ ੰ  ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ. 1956 ਤ੍ ੇ ਪੁਰਵਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਆਸਤ੍ਾਂ, ਪਵਟਆਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 
ਕਪ ਰਥਲਾ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ, ਮਗ੍ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ 
ਆਗ੍ ਆਂ ਨ ੰ  ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪੁਖਤ੍ਾ ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ ਬੇ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ-ਇਿੱਕ ਮੰਗ੍ 
ਵਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱਖ-ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸ ਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਹੰਦ  
ਮਜਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਹੰਦ ਆਂ ਨੇ 
ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਰਕ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਤ੍ੋਂ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਹੰਦੀ ਨਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ 
ਦਿੱ ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ 1965 ਦੀ ਜੰਗ੍ ਤ੍ੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਪਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ੍ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਆਗ੍ ਆਂ ਨੇ ਜੰਗ੍ ਦੀ ਮੁਵਹਿੱਮ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸੋਰ ਨਾਲ 
ਵਹਮਾਇਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ.  

ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਇੰਦਰਾ ਗ੍ਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ ਬੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ੍ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ 
ਅਤ੍ੇ 1966 ਤ੍ੇ ਇਹ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਸਿੱ ਖ ਕੌਮੀਵਾਦ ਖ਼ਤ੍ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 1970 ਦੇ 
ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਮੁਲਕ ਖ਼ਾਵਲਸਤ੍ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਖ਼ਆਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ. 1980 
ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤ੍ੇ ਖ਼ਾਵਲਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡਾ ਅਲਗ੍ਾਉਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਬਣ ਵਗ੍ਆ. ਇਸ ਦੇ 
ਚਲਵਦਆਂ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ਼ ਉਗ੍ਰਵਾਦੀ ਵਸਿੱਖਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਬਲਾਂ ਹੋਰ ਪੁਵਲਸ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ. ਅਖੀਰਕਾਰ, ਇਸ ਨ ੰ  1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਬਹੁਤ੍ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ੍ਾਕਤ੍ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦਬਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ (Ahmed, 1998: 113–34). ਇਸ ਟਕਰਾਅ 
ਤ੍ੇ ਹਜਾਰਾਂ ਜਾਣਾ ਗ੍ਈਆਂ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਮਹੁਰੀਅਤ੍ ਦੀ ਪਰਤ੍ੀਵਕਵਰਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਸਾਬਕਾ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸ ਰਾਵਜੰਦਰ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤ੍ਮਕ ਅਸਰ ਬਾਰੇ, ਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਸੋਗ੍ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ਾ: 
 

ਤ੍ਕਸੀਮ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਾਇਬ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਉਹ ਵਸਿੱ ਖ ਅਤੇ੍ ਵਹੰਦ  ਬਣ ਗ੍ਏ. ਉਹ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸਵਾਲੇ, ਆਵਰਆ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ੍ ਜਨਸੰਘੀ 
ਵੀ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ (1985: 132). 

 

 ਸਲੀ ਅਿ  ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ 
 

ਬੇਸ਼ਕ, ਦ ਸਰੀ ਵਦਸ਼ਾ ਦੀ ਤ੍ਰਫ ਦੇ ਸਬ ਤ੍ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਨੇ. ਜਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ 
ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਦੀ ਵਰਆਇਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਬੇਹਦ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਏ 
ਨੇ. ਇਸ ਦੀ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ ਵਮਸਾਲ ਤ੍ਦ ਵਮਲੀ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ ਰਬੀ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਵਕਰਕਟ ਟੇਸਟ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਅਤ੍ ੇ



ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਦਾਦ ਤ੍ੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਲਾਹੌਰ ਆਏ. ਉਸ ਮੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 
ਮਯ ਵਨਵਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਤੰ੍ਜ਼ੀਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਇਿੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ. ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੁਸ਼ਤ੍ਾਕ 
ਅਵਹਮਦ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਸਤ੍ਾਦ ਦਾਮਨ ਸਟੇਜ 
ਤ੍ੇ ਆਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਆਇਤ੍ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਅਥਰ  ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਉੱਚੀ ਰੌਣ 
ਲਗ੍ੇ. ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੀ: 
 

"ਲਾਲੀ ਅਿੱ ਵਖਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, 
ਰੋਏ ਤੁ੍ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ" 

 

ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍ ਅਮਜਦ ਬਾਬਰ, ਜੋ ਦਾਮਨ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਚੰਗ੍ੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 
ਲੰਬਾ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜ਼ਾਵਰਆ ਸੀ,  ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਦਾਮਨ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਤ੍ੁਰੰਤ੍ 
ਬਾਅਦ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਪੜਹੀ ਸੀ. ਪੰਵਡਤ੍ ਨਵਹਰੁ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਸਟੇਜ ਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਦਾਮਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਵਰਆ ਅਤ੍ੇ ਨਜ਼ਮ ਪੜਹੀ. ਉਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ ਨਵਹਰੁ ਵੀ ਰੋਏ. 

ਹਰ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ, 1955 ਦੇ ਵਕਰਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਰਕਟ ਮੈਚ ਅਤ੍ੇ 
ਦ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਣ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਗ੍ਏ. ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ੍ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਅਖੀਰੀ ਵਾਰ ਇਹ 
ਮੇਲ 2004 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਟੇਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੇਲ ਟੇਸਟ ਮੈਚ ਤ੍ੇ 
ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਖੇਵਡਆ ਵਗ੍ਆ. ਪ ਰਬੀ ਅਤ੍ੇ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਲ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਵਹਜੀਬੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਮਜਬ ਤ੍ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ. ਦੋਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਣ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਕਦਮ ਲੀਤ੍ੇ, 
ਜੋ ਬਹੁਤ੍ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋਈ ਵਕ, ਲਾਹੌਰ-ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤ੍ਾਵਾਰ 
ਬਸ ਸੇਵਾ, 25 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ (Maini 2007: 69–70). 
 

ਿੋ ੀ ਚੱਡਹਾ 
 

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਡਪਲੋਮੈਟ ਮੋਨੀ ਚਿੱ ਢਹਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਅਤ੍ੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 
ਥਮਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਰਦੇ ਵਕਤ੍ ਆਪਣੇ 
ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਵਬਆਨ ਕੁਿੱ ਝ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਕੀਤ੍ਾ: 

'ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਪੀ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਹਵਾਈਜਹਾਜ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਉਤ੍ਵਰਆ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ੍ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਘੰਟੇਆ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ, ਦ ੋ
ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ ਤ੍ੇ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਚਿੱ ਵੜਹਆ. ਮੇਰੀ ਦਸਤ੍ਾਰ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਮੈਂ 
ਕੌਣ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਸਾਫ਼ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਇੰਡੀਅਨ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ ਤ੍ਦ ਬਾਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ 
ਖਿੱਬੇ ਬੈਠੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਵਰਫ਼ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਮੈਨ ੰ  



ਉਸ ਦਾ ਪ ਰਾ ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ 1979 ਤ੍ੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਟਰਨੀ 
ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੋਂ ਅਸਤ੍ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕਉਂ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ. 

'ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤ੍ੋਂ ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ. ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਠੀਕ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ 
ਪਰਧਾਨ ਬਣ ਗ੍ਏ. ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ, ਆਵਰਫ਼ ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 
ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ 1937 ਦੀ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ 
ਅੰਦਰ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ. ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਸੀ. ਜਦ ਵਕ ਉਹ 
ਬਚ ਗ੍ਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਾਵਲਦਾ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਦ ਜੇ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਦਾਰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 

'ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭ ਮੀ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡ ਤ੍ੋਂ ਥੋੜੀ ਵਮਟੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਿੱਖਣਾ ਹਾਂ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ ਵਕ, 
ਵਬਲਕੁਲ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਖ਼ਆਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਜਾਣਗ੍ੇ. ਉਣ ਕੁਿੱ ਝ ਵਮਨਟਾਂ ਤ੍ੇ ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗ੍ੁਜ਼ਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਮਆਨ, ਇਿੱਕ ਵੰਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. 
ਦੋ ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਪਣ ਤ੍ੋਂ 
ਸਤ੍ਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਈ ਹਜਾਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤ੍ੇ ਆਸਮਾਨ ਤ੍ੇ ਇਤ੍ਫ਼ਾਕਨ ਹੋਇਆ. 
ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਅਖੀਰੀ ਪਵਹਲ ਕਰਣ ਤ੍ੇ ਉਕਸਾਇਆ ਤ੍ਾਂਵਕ 63 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 
ਪਤ੍ਾ ਕਰਾਂ. ਮੇਰਾ ਪਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਕਸ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਭਾਂ ਵਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ੍ ਮੋਨੀ ਨੇ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ 
ਕੀਤ੍ੀ ਸੀ. ਇੰਟਰਨੇਟ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗ੍ਈ. ਸ਼ਟੋਕਹੋਮ ਤ੍ੋਂ ਸਾਡੇ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 
ਦਰਵਮਆਨ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ਕ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਜਸ ਦਲ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਮਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ 
ਬੇਹਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ੍, ਡਾ.ਹਿੱਸਨ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਖ਼ਵਾਜਾ ਤ੍ਾਵਰਕ ਮਸ ਦ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖ਼ਵਾਜਾ ਉਮਰ 
ਸਾਮਲ ਸਨ. ਖ਼ਵਾਜਾ ਤ੍ਾਵਰਕ ਮਸ ਦ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਵਕਾਲਤ੍ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ 
ਉਪਰ ਮਹਾਰਤ੍ ਰਿੱਖਦੇ ਨੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਸੀ ਇਿੱ ਕ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ, ਆਵਰਫ਼ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ.  ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਰ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਫ਼ਤ੍ੀਸ਼ ਤ੍ੋਂ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਆਵਰਫ਼ ਸਿੱਚ-ਮੁਚ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ. 
ਉਸ ਛੋਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਨੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਰਫ਼ ਬਾਰੇ, ਕੁਿੱ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣ ਲਗ੍ੇ ਭੁਲੇਖਾ 
ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਆਵਰਫ਼ ਨੇ ਬਤ੍ੌਰ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤ੍ੀ; ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰ 
ਕਾਉਂਵਸਲ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ ਬਲਵਕ 1978-79 ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ. ਉਹ ਪੰਜਾਬ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ ੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਬਣੇ. ਵਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਤ੍ੌਰ 
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫ਼ੇਡਰਲ ਸਰਵਵਸੇਸ ਟਰਾਇਬਯ ਨਲ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕ-ਇੰਡੀਆ ਫਰੈਂਡਵਸ਼ਪ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਵਜਸ ਦੀ ਲਾਹੌਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤ੍ੇ ਲੰਡਨ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਮੌਜ ਦ 
ਨੇ. 
 

ਸਤ ਪਾਲ ਅਰੋੜਾ 



 

ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਐਟਮੀ ਧਮਾਵਕਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਦੀ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦੀ 
ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਤ੍ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੇਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗ੍ੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਵਜਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੇ ਉਣ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸੀ. ਸਤ੍ ਪਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ 
ਅਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਕੁਚਾ ਮੁਿੱ ਲੋਮਾਤ੍ਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤ੍ਲਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, 2001 ਤ੍ੇ 
ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਵਕਤ੍, ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਅਕਤ੍ ਬਰ ਤ੍ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ , 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਹਾ, ਮੈਂ 
ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਨੀ ਦਿੱ ਸਾਂਗ੍ਾ. 

'1995-96 ਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱਜਣ, ਸਈਦ ਅਸਦ ਹੁਸੈਨ, ਬੰਗ੍ਲੌਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਕਨਫੇਰੇਂਸ ਤ੍ੇ 
ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਣ ਆਏ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਉਹ ਜਦ ਵਦਿੱਲੀ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰੈਸ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ 
ਪਿੱਤ੍ਰ ਵਲਵਖਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਡਾ.ਖੇਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਬਚਪਣ ਤ੍ੇ ਜਾਣ ਬਚਾਈ ਸੀ. ਕੁਦਰਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਡਾ.ਖੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਪਤ੍ਨੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਬੇਹਦ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹ ਰ 
ਸਰਜਨ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਸਿੱਜਣ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਗ੍ਏ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰੀ 
ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ, ਬੇਹਦ ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨ  ਵਮਲ ਕੇ 
ਬਹੁਤ੍ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ. 

'ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਜਾਵਾਂ. ਅਸੀਂ 
ਵਪਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ. ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਸਾਨ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭ ਵਰਹਾ ਸੀ, 
ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਇਵਰ ਇਿੱਕ ਫ਼ਵਰਸ਼ਤ੍ਾ ਸਾਬਤ੍ ਹੋਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਛ-
ਵਗ੍ਝ ਕਰਦਾ ਵਰਹਾ. ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਭੀੜ ਜਮਾ ਹੋ ਗ੍ਈ ਅਤ੍ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਅਖੀਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤ੍ੇ ਵਪਤ੍ਾ ਹੋਰ 
ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਉਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਵਚਆ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਨੁਿੱ ਕੜ ਤ੍ੇ ਲੈ ਵਗ੍ਆ 
ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਦ ਵਕਹਾ, "ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ: ਇਹ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਿੱ ਝ ਦੇਰ ਲਈ ਵਕਤ੍ ਰੁਕ ਵਗ੍ਆ 
ਸੀ, ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤ੍ਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ. ਇਹ 
ਉਸ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਿੱ ਡੀ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ, ਵਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ 
ਵਕਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੋਂ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਦੀ ਬੋਤ੍ਲਾਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਸਾਨ  ਪੀਣ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. 

'ਅਗ੍ੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜੇ ਤ੍ੇ ਦਸਤ੍ਕ ਕੀਤ੍ੀ. ਇਿੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ ਬੰਦਾ ਸਾਨ  ਵਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ 
ਆਇਆ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵਸਰਫ਼ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ 
ਨ ੰ  ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਅਗ੍ਰ ਉਹ ਇਸ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਸਮਝਣ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਇਹ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, 
ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਉ." ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਵਜਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਨ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮੈਂ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਘਰ ਤ੍ੇ ਮੌਜੁਦ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਛਿੱ ਡ 



ਕੇ ਚਲੇ ਗ੍ਏ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਗ੍ਿੱਲ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤ੍ਸਦੀਕ ਕੀਤ੍ੀ. ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਨਹੀਂ ਬਦਵਲਆ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਲਾਂ ਤ੍ਕ ਅਥਰ  ਆ ਗ੍ਏ. ਘਰ ਦੇ ਮਾਵਲਕ ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. 
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰਾਵਜੰਦਰ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ਾਇਆ. ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਤ੍ੁਸੀਂ ਤ੍ੇ 
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀਂ ਮੈਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਸਾ ਲੈਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕਰੋਗ੍ੇ 
ਵਕਉਂਵਕ ਮਰਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੰਮ  ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ".' 

ਯੁਵਰਾਜ ਵਕਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 1947 
ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੇ ਪਵਹਲਾਂ (ਅਵਧਆਇ 11) ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਦ ਰ, ਵਸੰਤ੍ 
ਕੁੰ ਜ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਵਗ੍ਆ, ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਸਿੱਖ ਚਲਾ ਵਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਨਵੀਂ 
ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਲਾਸ਼ ਲੰਬੀ ਹੰੁਦੀ ਗ੍ਈ. ਹਾਰ 
ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰੀ ਵਕਰਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਰਾਹ ਦਾ ਪਤ੍ਾ ਕਰਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਜਦ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਈ, ਇਿੱਕ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. ਮੈਂ 
ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਕੈਦਾਂ ਪਤ੍ਾ ਲਵਗ੍ਆ. ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, 'ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੁਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸੈਦ ਵਮਿੱਠਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ. ਤ੍ੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, 
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਤ੍ੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਹੋਵੋਗ੍ੇ.' ਉਸ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਤ੍ੋਂ ਫੋਨ ਕਰਣ ਦੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੀਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਰ ਹ ਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਵਮਲੇਗ੍ੀ ਵਕ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ੍ੇ ਵਫਰ ਆਇਆ ਸੀ (Ahmed, 2006). 

ਸਮੁਚੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗ੍ੁਫ਼ਤ੍ਗ੍  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਕ 
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਜਾਤ੍ੀ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ੇ ਜ਼ਲੁਮ ਬਾਰੇ ਨਰਾਜ਼ਗ੍ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਖੀ 
ਕਰਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਵਸਆਸੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਗ੍ਰੁਕ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵਕ ਅਗ੍ਰ 
ਵਹੰਦ  ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮ ਗ੍ਰੀਬ ਅਤ੍ੇ ਵੰਚਤ੍ ਰਵਹੰਦੇ. ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਵਹੰਦ ਆਂ ਅਤ੍ੇ 
ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਵਲਮ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਪਿੱਛੇ ਰਵਹ ਗ੍ਏ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤ੍ੇ 
ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਮਾਮਲੇਆਂ ਤ੍ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਨ ੰ , ਉਹ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ 
ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੇ ਬਣਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ੍ੇ ਸੰਪਤ੍ੀ ਲੁਿੱ ਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਸੀ. ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਮਿੱਨਦੇ ਸੀ ਵਕ ਜਾਤ੍-ਪਾਤ੍ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਤ੍ੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ੀ. 
 

ਘਰਵਾਪਸੀ 
 

ਮੈਂ ਉਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਕਿੱ ਸੇ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤ੍ੇ ਨੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰਾਂ ਦਾ 
ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ; ਇਥ ੇਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ. 
 

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਰਵਲੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਿ ਇੰਦਰ ਕੁਿਾਰ ਗੁਜਰਾਲ 
 



ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਨ ੰ  ਅਕਤ੍ ਬਰ 1992 ਤ੍,ੇ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ 
ਕਰਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਛੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮ ਲ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤ੍ਸੁਕ ਸੀ. ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਸ਼ੀਲ ਮੈਨ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਘਰ ਤ੍ੇ ਵਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਕੁਿੱ ਝ ਵਮਨਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਲ-
ਬਾਤ੍ ਕਰਣ ਲਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਹਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਕ ਸ਼ੀਲ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਉਸੇ ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ ਦੇ ਰਵਹਣ 
ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵਜਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਮੌਜ ਦ ਹੈ. ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ, ਵਦਲ ਨ ੰ  ਛ ਣ 
ਵਾਲੀ ਕਈ ਕਹਾਨੀਆਂ ਦਿੱ ਵਸਆਂ; ਵਕਿੱ ਨੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ 
ਵਾਵਕਅੇ ਹੋਏ ਜਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ. ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਵਕਆ 
ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਦ ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਰੀ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੇਮਪਲ ਰੋਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਗ੍ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਵੀ ਰਵਹਣ. ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਵਾਵਕਆ ਮੈਨ ੰ  ਯਾਦ ਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, 
ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸ ਵਰਹਾ ਹਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਣ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਵਲਖਦਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਜੋ 
ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੁਸਵਲਮ ਨੌਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਜਦ ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਸ਼ੀਲ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨ ੰ  ਲਾਹੌਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਭਿੱਜਣਾ ਪਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਜੇਵਰ ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਨਾਲ ਰਿੱਖਣ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਬਾਅਦ ਤ੍ ੇਜਦ 
ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ੍ੇ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਆਪਣੀ ਆਤ੍ਮਕਥਾ, 
ਮੈਟਰਸ ਔਫ ਵਡਸਵਕਰਸ਼ਨ (2011) ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਨੇ ਵਜਹਲਮ ਤ੍ੇ ਗ੍ੁਜਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਦਿੱ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਨਾਲ ਵਲਵਖਆ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਆਵਰਆ ਸਮਾਜ ਦੀ 
ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਅਵਤ੍ਾਰ ਨਰਾਇਨ ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਗ੍ਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ 
ਇੰਦਰ ਕਮਊਵਨਸਟ ਤ੍ੇਹਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗ੍ਏ, ਜਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਨ. ਇੰਦਰ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੀਲ਼ ਨੇ 1982 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਹਲਮ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਵਲਖਦੇ ਨੇ: 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਮੁਸਵਲਮ ਔਰਤ੍ ਨ ੰ  ਵੇਵਖਆ, ਖ਼ਤ੍ਾਜਾਨ ਬੀਬੀ, ਜੋ 
ਧਿੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗ੍ਈ. ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੀਤ੍ਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਦੋ 
ਭਰਾੜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਬਤ੍ੌਰ ਦਾਈ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਖ਼ਤ੍ਾਜਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਗ੍ਲੇ 
ਲਗ੍ਾ ਲੀਤ੍ਾ. ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਨ ੰ  ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਵਮਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ਗ੍ੁਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਵਸਿੱਕਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
(Gujral, 2011: 20). 

ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਦੇ ਬਚਪਣ ਦੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰ, ਅਹਸਾਨ ਅਲੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਮੁਜ਼ਿੱ ਫ਼ਰ ਹੁਸੈਨ 
ਸ਼ਾਹ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ੍ੀ ਮੋਹਿੱ ਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੀਲ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਆਏ. ਸ਼ਾਇਰ 
ਜੋਗ੍ੀ ਵਜਹਲਮੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਗ੍ੁਜਰਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ 
ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਵਕ ਜੋਗ੍ੀ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼, ਜੁਬਲੀ ਘਾਟ ਤ੍ੀ ਆਮ ਬੈਠਕਾਂ ਤ੍ੇ, 
ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਡਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਅਫ਼ਸਰ 
ਮੌਜ ਦ ਸਨ. ਗ੍ੁਜਰਾਲ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਰਦ  ਸ਼ਾਇਰੀ ਤ੍ੇ ਬਹੁਤ੍ ਵਦਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਧਾਣਗ੍ੀ ਕਰਣ ਨ ੰ  
ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਬੇਹਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 



ਵਲਖਦੇ ਨੇ ਵਕ. 'ਜਦ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਵਗ੍ਆ, ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ੍ ਜਲਦ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ. ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਮੁਤ੍ਾਸਰ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ: "ਵਜਹਲਮ ਹੁਣ ਵੀ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ" (Ibid: 23).' 
 

ਸੁ ੀਲ ਦੱਤ 
 

'ਜਦ ਤ੍ੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵਪੰਡ ਖੁਰਦ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਜਹਲਮ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਬਤ੍ੌਰ ਵਫਲਮ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਣਾ ਅਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ 
ਦੀ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ ਤ੍ੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਸਦਿੱ ਂਿੱਸ ਬਣਣਾ ਇਿੱ ਕ ਚੀਜ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਰ ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ੍ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੀ ਜੜਹਾਂ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਸੀ. 1998 ਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  
ਖੁਰਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤ੍ੀ ਉਪਰ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ, ਵਮਆਂ 
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਵਦਲਚਸਪੀ ਲੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਵਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ. ਸਾਡੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਆਗ੍ਾਹ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਫਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਵਖਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦਾ 
ਇਹਸਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉਸ ਵਮਿੱਟੀ ਤ੍ੇ ਰਿੱ ਖੇ, ਵਜਥੇ ਮੇਰਾ 
ਬਚਪਨ ਗ੍ੁਜਵਰਆ ਸੀ. ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਔਰਤ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  "ਬਜਇਆ" ਕਵਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂਅ 
ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਬਲਰਾਜ ਹੈ. ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਸਨ ਵਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਸਨ. 
ਜਦ ਮੈਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ੍ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ ਤ੍ੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲਗ੍ੀਆਂ. 

'ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਤ੍ਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ੍, ਯਾਕ ਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡ 
ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਵਗ੍ਆ ਤ੍ਾਂਵਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਵਰਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ  1947 ਦੇ ਉਣ ਵਭਆਨਕ ਵਦਨਾਂ ਤ੍ੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ 
ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਬਹਰਹਾਲ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸਤ੍ਕਾਰ ਕੀਤ੍ਾ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਹ ਯਾਕ ਭ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆ ਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਪਹੰੁਚਾ ਦੇਣਗ੍ੇ. ਮੈਂ ਵਾਪਸ 
ਵਬਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਕ ਭਲੇ ਅਤ੍ੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕੌਮ ਵਵਿੱ ਚ ਹੰੁਦੇ ਨੇ, ਅਤ੍ ੇ
ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪੁਰੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਕਰੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.' 
 

ਰਾਜ ਬੱਬਰ 
 

'ਹਾਂ, ਬਾਲੀਵੁਡ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਚੀਜ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 1947 ਤ੍ੇ ਛਿੱ ਵਡਆ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਮੈਂ ਆਗ੍ਰਾ 
ਤ੍ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗ੍ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਤ੍ੇ ਇਕ ਗ੍ੁਆਵਚਆ ਹੋਇਆ ਘਰ 
ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਣ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. 
ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤ੍ੇ ਹੋਟਲ ਤ੍ੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਗ੍ਤ੍ ਯਾਦਗ੍ਾਰ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੋਸਤ੍ਾ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 



ਖ਼ਬਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਈ. ਉਥੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਟਾਂ ਤ੍ਕ ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਵਫ਼ਲਾ ਬਣਾ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟੇ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਚ ਗ੍ਏ. 

‘ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਹਦ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤ੍ਕਬਾਲ ਕੀਤ੍ਾ. ਕਈ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਪਰਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ, ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਘਰ ਦੇ ਵਵਹੜੇ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਤ੍ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਪੁਵਛਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਿੱ ਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ 
ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਉਥੇ ਜਾਵਾਂਗ੍ਾ ਵਕ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ, "ਮੈਨ ੰ  ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ੍ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਅਗ੍ਰ 
ਤ੍ੁਹਾਨ  ਕੋਈ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਹੁਣ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਵਗ੍ਆ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ ਲੋਕ 
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਵਹੜੇ ਤ੍ੇ ਵਦਨ ਤ੍ੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, 
ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ." ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਨ ੰ  ਖੁਸ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ 
ਘਰ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਚਲੇ ਗ੍ਏ. ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ, ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਬੁਰੀ ਵਸਆਸਤ੍ ਹੈ. ਸਾਨ ੰ  
ਹਰ ਮੁਮਵਕਨ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਆਪਸੀ ਗ੍ਲਤ੍ਫ਼ਹਮੀਆਂ ਦੁਰ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ.' 
 

ਰਚ ਾ ਆ ੰਦ 
 

ਮੇਰੇ ਵਤ੍ਿੱ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ਕ, ਇਨਸਵਟਚਯ ਟ ਔਫ ਸਾਉਥ ਐਸੀਅਨ ਸਟਡੀਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਔਫ 
ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਵਵਵਜਵਟੰਗ੍ ਵਰਸਰਚ ਪਰੌਫੇਸਰ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨ ੰ  ਕਈ ਪੰਜਾਵਬਆਂ ਨਾਲ 
ਵਮਲਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਵਮਵਲਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੜਹਾਂ ਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ, ਰਚਨਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਵਦਲਚਸਪ ਵਕਿੱ ਸਾ ਦਿੱ ਵਸਆ. ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ 
ਹਕੀਮ ਚੁਿੱ ਨੀ ਲਾਲ ਕੋਹਲੀ ਇਿੱ ਕ ਬੇਹਦ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ਦਾਰ ਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਆ 
ਸਕਦੇ ਸੀ. ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਸਕ ਲ ਤ੍ੇ ਸਨ. ਉਹ ਕਦੀ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਬਾਰੇ 
ਗ੍ਿੱ ਂਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਥੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਏ 
ਸੀ. ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਵਆਹ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਆ ਗ੍ਈ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਉਥੇ ਵੀ, 
ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਬਵਣਆ ਵਰਹਾ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2007 ਨ ੰ  
ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਪਰੈਸ ਕਲਬ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਤ੍ਵਹਤ੍, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਜਦ ਉਹ 
ਰਾਵਲਪੰਡੀ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਤ੍ਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਉ., ਰਾਜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ, ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲੈਣ ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ਰ 
ਹੁਸੈਨ ਗ੍ੋਂਡਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਮਬਲੀ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸ ਸਨ. ਰਚਨਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ 
ਜਗ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ਿੱ ਮਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ 
ਥਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਾਕੀ ਕਹਾਨੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤ੍ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤ੍ੀ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ, ਇਹ 
ਕਹਾਨੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਲਖ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਈ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ: 



'ਰਾਜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਮੈਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਿੱ ਡੀ ਤ੍ੇ, ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ 
ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗ੍ਾ. ਅਤ੍ੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਤ੍ੜਕੇ, ਮੈਂ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਵਨਕਲੀ. ਮੈਂ 
ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 
ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਿੱ ਤ੍ੇ ਸੀ. ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਸਾਰੀ ਰਾਤ੍ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਮੈਂ ਉਸ ਆਸ ਦੀ ਰਾਤ੍ ਨ ੰ , ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ 
ਰਿੱਖਾਂਗ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਤ੍ਕਰੀਬਨ 9:40 ਵਜੇ ਪਹੰੁਚੇ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਧੇ ਚੌਧਰੀ ਗ੍ੋਂਡਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ 
ਗ੍ਏ. ਉਹ ਉਥੇ ਖੁਦ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਵਮਲੇ. ਉਥੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ 
ਸਮ ਹ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ. ਹਲਕੇ ਨਾਸ਼ਤ੍ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵਗ੍ਆ. 

'ਮੈਂ ਇਥੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤ੍ੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਲਗ੍ ਵਰਹਾ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਸਕ ਲ ਪਹੰੁਚੀ ਤ੍ਦ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਕ ਵਕਥੇ ਕੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਜੇਹਨ ਤ੍ੇ 
ਮੌਜ ਦ ਨਕਸ਼ੇ ਤ੍ੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਨਜਦੀਕ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਲੈਣ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਡੀ ਭੀੜ ਜਮਾ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਲੇ ਤ੍ੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 
ਗ੍ਏ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ. ਜਦ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਗ੍ਲੀ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ੋਂ 
ਵਿੱ ਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਜੋਰ ਦੀ ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ਾਇਆ, ਮੇਰੀ 
ਬਾਂਹ ਫਿੱ ੜ ਲੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਮੌਜ ਦ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇਆਂ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਿੱ ਹ ਮਵਹਲਾ ਇਿੱਨੀ ਦ ਰ ਤ੍ੋਂ, ਪੈਦਲ ਚਲਣ 
ਨਹੀਂ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਵੇਖਨ ਆਈ ਸੀ. 

'ਜਦ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕਸ ਦੀ ਪੋਤ੍ੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਆਰ ਮੈਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਸਵਾਏ ਰੋਣ ਦੇ. ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਵਕ 
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਤ੍ੇ ਵਮਵਲਆ. ਉਸ ਸਨੇਹ ਨ ੰ  ਵੇਖ 
ਕੇ ਮੈਂ ਪ ਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹ ਗ੍ਈ. 

'ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਿੱਤ੍ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਵਕਸੇ ਨੇ ਲਕੜੀ ਦਾ ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ 
ਇਿੱਕ ਵਖਡੌਣਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਤ੍ਦ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਦੀ. 
ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗ੍ਈ. ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੈਂ ਉਹ ਲਕੜੀ ਦਾ ਵਖਡੌਣਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗ੍ਰ ਮੈਂ ਦਿੱ ਸ 
ਸਕਦੀ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ. ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਤ੍ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਕਤ੍ ਨਹੀਂ ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕਸ 
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੀ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾਜੀ ਦੇ ਵਪਆਰੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜੋ 
ਮਸੀਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮੌਲਵੀ ਸਨ. ਉਹ ਇਿੱਕ ਹਾਵਫ਼ਜ਼-ਏ-ਕੁਰਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਵੀ 
ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਵਦਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ੍ਾਂ ਦਾ ਬੇਅਟਕ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਕੁਰਾਨ, ਉਰਦ  
ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕਰਦੇ ਸੀ. 

'ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ, ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਫ਼, ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬਦਤ੍ਰ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਹਫ਼ਤ੍ੇ ਆਂ 
ਪਵਹਲਾਂ, ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਛਿੱ ਵਡਆ. ਜਦ ਉਹ ਇਿੱਡੀਆ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਤ੍ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਮੌਲਵੀ 
ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੇਹਦ ਬੀਮਾਰ ਸਨ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱ ਝ ਦਵਾਇਆਂ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਲਕੜ ਦੇ 
ਵਖਡੌਣੇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਹਰਕਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ 



ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆਂ. ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾਜੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਦਵਾਇਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ 
ਗ੍ਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਖਡੌਣੇ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾਜੀ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਖਿੱਤ੍, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ੍ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਇਮ 
ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖੇ. ਅਤ੍ੇ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਖਡੌਣਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤ੍ੇ ਜਾਦ ਈ ਸਪਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ 
ਮਰੀਜ ਮੈਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਵਰਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਕਉਂਵਕ ਮੇਰੇ 
ਦਾਦਾ ਹਕੀਮ ਚੁਿੱ ਨੀ ਲਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਜਾਦ ਈ ਸਪਰਸ਼ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਨਹ ਾ 
ਨ ੰ  ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਵਦਵਾਨ, ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰੇਮੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਯਾਦ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਉਹ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੋਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਦਵਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਣ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  
ਪਤ੍ਾ ਸੀ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੋ ਵਕਤ੍ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਸੀ 
ਵਜਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਉਥੇ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਤ੍ੋਂ ਦੁਿੱ ਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਬਹੁਤ੍ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਹੰਦ  ਬਾ ਰਹਮਣ ਦਿੱ ਤ੍ ਨਾਲ ਵਮਲੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਉਹ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਤ੍ੇ ਗ੍ਿੱ ਲ ਕੀਤ੍ੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਸੀ. ਚੌਧਰੀ ਗ੍ੋਂਡਲ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਵੀ 
ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ, 
ਮੇਰੇ ਵਦਲ ਤ੍ੇ ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ, ਅਿੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਤ੍ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ੍ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਰਵਹਣਗ੍ੇ.' 
 

ਵਸੀਿ ਅਕਰਿ  
 

3 ਮਈ 2005 ਨ ੰ , ਵਕਰਕਟ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦੰਤ੍ਕਥਾ ਬਣ ਚੁਕੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਤ੍ਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਬੇਹਤ੍ਰੀਨ 
ਖਿੱਬੇ ਹਿੱਥ ਦੇ ਗ੍ੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਿੱ ਮਦ ਅਕਰਮ ਨੇ, 
ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡ ਚਾਵਵੰਡਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤ੍ਾ. ਚਾਵਵੰਡਾ ਦੇਵੀ ਇਿੱ ਕ ਵਮਵਲਆ 
ਜੁਵਲਆ ਵਪੰਡ ਸੀ ਵਜਥੇ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਦੀ ਅਤ੍ੇ ਵਹੰਦ ਆਂ ਹੋਰ ਵਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ. ਮੁਸਵਲਮ 
ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਅਰਾਇਨ ਅਤ੍ੇ ਸਈਦ ਬਰਾਦਵਰਆਂ ਸੀ. ਵਸੀਮ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਚਾਵਵੰਡਾ ਦੇਵੀ 
ਦੇ ਅਰਾਇਨ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤ੍ੋਂ ਸੀ. 

ਵਸੀਮ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਨਿੱਘਾ ਇਸਤ੍ਕਬਾਲ ਕੀਤ੍ਾ. 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨੇ 1947 ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਉਥੇ ਗ੍ੁਜਾਵਰਆ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਵਹੜੇ ਤ੍ੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, 
ਤ੍ਦ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਭਗ੍ਵਾਨ ਵਸੰਘ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗ੍ਲੇ ਲਗ੍ਾ 
ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ੇ ਵਕਹਾ, 'ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤ੍ੁਹਾਡਾ ਹੈ.' (The Hindu, 4 May 2005). 
ਜਦ ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ਾਕੀਦ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਕਰਣ, ਤ੍ਦ ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਨੇ 



ਵਕਹਾ, "ਮੈਂ ਤ੍ੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਅਗ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਦੇਣ' (Zee TV, 3 May 
2005). 
 

ਡਾ.ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿੋਿੱਿਦ ਖ਼ਾ  
 

'ਮੈਂ ਤ੍ੁਹਾਨ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱ ਸ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਪੈਦਲ ਇਿੱਕ ਕਾਵਫ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਤ੍ੋਂ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਪਹੰੁਚੇ. ਅਸੀਂ ਗ੍ੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਸ ਗ੍ਏ. 1949 ਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਡਾ.ਵਗ੍ਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਜੋੜੀਦਾਰ, 
ਅਸ਼ਵਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਾਵਲਦ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਖਿੱਤ੍ ਵਲਵਖਆ. ਡਾ.ਲ਼ਾਲ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਬਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਹ 
ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਵਡਗ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ. ਉਹ ਵਕਰਪਾਲੁ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਵਲਹਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਉਨਹ ਾ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ੍ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਿੱ ਕ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਹੋਰ 
ਅਸ਼ਵਵਨੀ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਖ਼ਿੱਤ੍ ਵਲਖਣ ਲਗ੍ੇ. ਸਾਡਾ 1958 ਤ੍ਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਰਹਾ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ 
ਮੈਂ ਇਕੋਨੋਮੀਕਸ ਅਤ੍ੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤ੍ੇ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਇਿੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ਾ, 
ਵਜਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆ ਮੈਂ ਪਛਿੱ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆ. 1963 ਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਲੈ 
ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਮੈਂ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਇਕੋਨੋਮੀਕਸ ਤ੍ੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕੀਤ੍ੀ. ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਵਾਪਸ 
ਆਇਆ ਮਗ੍ਰ ਮੈਨ ੰ  ਕੋਈ ਮਾਕ ਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ. ਵਫਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਪਹੰੁਵਚਆ, ਵਵਆਹ ਕੀਤ੍ਾ ਆਪਣਾ 
ਪਰਵਾਰ ਪੁਰਾ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ ਬਤ੍ੌਰ ਵਰਸਰਚਰ ਅਤ੍ੇ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦਾ ਅਵਧਆਪਕ, ਮੈਂ ਕਿੱ ਮ ਕਰਣ ਲਗ੍ਾ. 
ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜ਼ਮੇਵਾਵਰਆਂ ਦੇ ਚਲਵਦਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤ੍ੇ ਵਗ੍ਆ ਮਗ੍ਰ ਮੇਰਾ ਵਦਲ 
ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭ ਮੀ ਅਮਲੋਹ ਲਈ ਤ੍ਰਸਦਾ ਵਰਹਾ. ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਵਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤ੍ਾ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆ ਕੇ ਵਮਲਾਂ. 

'ਮਗ੍ਰ ਉਸ ਵਕਤ੍, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਲਬਲੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਖਾਵਲਸਤ੍ਾਨ ਅਿੱਤ੍ਵਾਦ ਪ ਰੇ ਜ਼ੋਰ 
ਤ੍ੇ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਵਲੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਲਈ, ਟ ਰੀਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣਾ ਲਿੱ ਗ੍ਭਗ੍ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਸੀ. 
ਮਗ੍ਰ ਇਹ ਵਕਸਮਤ੍ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹ ਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆਵਵਦ ਪਰੌਫੇਸਰ ਏ.ਐਮ.ਖ਼ ਸਰੋ, ਜੋ 
ਪਵਹਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਦੁਤ੍ ਸਨ, ਜਰਮਨ ਅੋਵਰਸੀਜ ਇਨਸਟੀਚਯ ਟ ਤ੍ੇ ਵਰਸਰਚ (ਸ਼ੋਧ) 
ਕਰਣ ਆਏ, ਵਜਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦਾਸਤ੍ਾਨ ਦਿੱ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਮਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ 
ਲਈ ਗ੍ੁਜ਼ਾਵਰਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਸ ਰਵਹਮ ਵਦਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਸ਼ਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਵਕਆ. 

'ਮੈਂ 1982 ਤ੍ੇ ਅਮਲੋਹ ਪਹੰੁਵਚਆ-ਪ ਰੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ. ਉਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਵਹਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ੍ ਬਦਲ 
ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਮਗ੍ਰ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਦਲ ਵਾਲੇ ਸਨ. ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਨਿੱਘਾ ਇਸਵਤ੍ਕਬਾਲ 
ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ: ਜੋ ਉਸ ਵਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਵਸਰਫ਼ ਉਣ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰਾ ਦਾ ਕੀਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਲੰਮੇ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਗ੍ੁਆਚੇ 
ਹੰੁਦੇ ਸੀ. ਅਸ਼ਵਵਨੀ ਅਤ੍ੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦ ਜੇ ਦੋਸਤ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਗ੍ਲੀਆਂ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਲ ਸ ਵਵਿੱ ਚ ਘੁਮਾਇਆ. 
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਬੰਦੇ ਅਤ੍ੇ ਔਰਤ੍ਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਆਏ. ਇਿੱਕ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲਗ੍ਾ ਵਕ 
ਕੌਣ ਮੈਨ ੰ  ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤ੍ੇ ਬੁਲਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਕੌਣ ਰਾਤ੍ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤ੍ੇ. ਵਹੰਦ ਆਂ ਦੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤ੍ੋਂ ਮੁਸਵਲਮਾਂ 



ਨ ੰ  ਦ ਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਆਦਤ੍ਾਂ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋ ਗ੍ਈਆਂ ਸੀ. ਵਜਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਗ੍ਆ, ਮੈਨ ੰ  ਪਿੱ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਵਹਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ 
ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ. ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਵਰਾਸਤ੍ 
ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤ੍ਾ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ ਫ਼ੀਆਂ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰ੍ਜਸ਼ਕਰ, ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ੁਰ  ਨਾਨਕ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਵਿੱ ਡੀ ਰ ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ੍ਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਪਵਹਲੀ 
ਰਾਤ੍ ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤ੍ੇ ਸੋਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਵੇ, ਵਜਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਲਕ, 
ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ ਇਿੱਕ ਵਸਿੱ ਖ ਪਨਾਹਗ੍ੀਰ ਪਰਵਾਰ ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਪੁਰੀ ਕਰਣ ਦੇਣ 
ਲਈ, ਬੇਹਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗ੍ਏ. 

'ਮੈਨ ੰ  ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਣਾ, ਇਿੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ. 
ਅਤ੍ੇ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ, "ਮੰੁਸ਼ੀ ਜੀ" (ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਵਜਸ 
ਨਾਂਅ ਨਾਲ, ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ). ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਰਕਮ ਤ੍ੇ ਨਗ੍ਦੀ ਬੈਂਕ ਤ੍ੇ ਜਮਾ ਕੀਤ੍ੀ. ਸਾਲਾਨਾ 
ਜੋ ਵੀ ਵਵਆਜ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਬ ਅਤ੍ੇ ਜ਼ਰ ਰਤ੍ਮੰਦ ਬਿੱਚੇਆਂ ਨ ੰ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਮੁਹਿੱਇਆ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਮਲੋਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਅਸ਼ਵਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤ੍ੇ ਕਈ 
ਵਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਏਨਟਰੀ ਲਗ੍ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਵਜਸ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ 
ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਕਤ੍ ਗ੍ੁਜਾਰਨਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 
ਮਹਾਦੀਪ ਤ੍ੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ. 

 

ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਚਾਨਿਅੇ ਬਣ ਗਏ  ੇ 
 

ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤ੍ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ੍ 
ਗ੍ਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਇਸਵਤ੍ਕਬਾਲ ਦੀ ਕਹਾਵਨਆਂ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਮਗ੍ਰ, ਵਜ਼ਆਦਾਤ੍ਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 
ਲਈ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱ ਸਣ ਦਾ ਤ੍ੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣਾ ਵੀ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. 1999 ਤ੍ੇ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਤ੍ੇ 
ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਵਮਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਡੈਕਲਰੈਸ਼ਨ ਉਪਰ ਦਸਤ੍ਖ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ, 
ਲਵਗ੍ਆ ਵਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਦੋਸਤ੍ਾਨਾ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ੍ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਇਹ 
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗ੍ਿੱਲ-ਬਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਬਹੁਤ੍ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ. 
ਇਿੱ ਕ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤ੍ੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਕ ਲੋਕ ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ 
ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ੍ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਗ੍ਈਆਂ. ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ 
ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ਾ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਝ ਠ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਨਾ ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਇਖ਼ਵਤ੍ਆਰਾਂ ਤ੍ੇ ਕੋਈ 
ਵਰਆਇਤ੍ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਵਕਰਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ (2004) ਅਤ੍ੇ ਮੋਹਾਲੀ (2005) ਤ੍ੇ 
ਖੇਡੇ ਗ੍ਏ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ਸੰਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਣ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 
ਉਠਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾਲ ਸੁਵਾਗ੍ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 



ਆਮ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਇਹ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੋ ਕਹਾਵਨਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਖਿੱਚ ਨ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਨੇ. 
 

ਨਬਰਗੇਨਡਆਰ ਯਾਸੁਬ ਅਲ਼ੀ ਡੋਗਰ 
 

'ਮੈਂ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਵਕਤ੍ ਮਵਹਜ਼ ਇਿੱਕ ਵਨਆਨਾ ਸੀ. ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਯਾਦਾਂ ਕਾਇਮ 
ਨਹੀਂ ਨੇ. ਡੋਗ੍ਰ 44 ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਪੰਡਾਂ ਤ੍ੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਮੁਘਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤ੍ੋਂ, ਡੋਗ੍ਰ ਚੌਟਾਵਲਆ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਤ੍ਾ-ਵਪਤ੍ਾ, ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ੍-ਲਗ੍ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 
ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤ੍ਕ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਗ੍ੇ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਜਿੱ ਨਤ੍ ਸੀ, 
ਵਜਥੇ ਵਮਹਰਬਾਨ ਮੌਸਮ, ਲੋਕ, ਰਸਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਰਵਾਇਤ੍ਾਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਕ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ-ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਬੇਵਮਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ 
ਵਜਥੇ ਉਹ ਵਸਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਸਨ. ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਜਗ੍ਹ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਹਦ ਵਪਆਰੀ ਸੀ, ਉਹ 
ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਪੰਡ ਧਿੱਦਰ, ਤ੍ਹਸੀਲ ਦਸੁਆ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ. 

'ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਵਛਮਾਹੀ ਕਨਫਰੇਂਸ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਣ ਜਲੰਧਰ ਵਗ੍ਆ ਸੀ. ਪਵਹਲੀ 
ਵਾਰ 14-15 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੀ ਵਾਰ 17-19 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨ ੰ . ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਵਪੰਡ ਵਜਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 8 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਾਜ਼ਤ੍ ਲਈ 
ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ. ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਦੀ ਵਜਹਾਂ ਦਿੱ ਸ ਕੇ, ਰਿੱਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. 

'ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਵੀ ਬਦਤ੍ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ 1994 ਤ੍ੇ ਪਵਹਲੇ ਮੌਕੇ ਤ੍ੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੁਰ 
ਕਰੀਮ ਡੋਗ੍ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ੍ੀ ਲੇ.ਕਰਨਲ ਹਰਗ੍ੁਰਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਸੰਧ  ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਸੀ. ਦੋਵੇਂ ਇਿੱ ਕ 
ਵਪੰਡ ਚਿੱ ਕ 10-ਬੀ ਐਲ, ਵਛਛਾਵਤ੍ਨੀ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਾਵਹਵਾਲ (ਪਵਹਲਾਂ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ) ਦੀ ਨਵਹਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ 
ਤ੍ਾਲੁਿੱ ਕ ਰਿੱਖਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਪਵਹਲੀ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ੍ ਤ੍ਕ ਇਕਿੱ ਠੇ ਪੜਹੇ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ 
ਵਪੰਡ 9-ਬੀ ਐਲ਼ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ. ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਕਰਨਲ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਜਲੰਧਰ ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ 
ਵਰਟਾਇਰ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਮਹਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਜਾ ਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਦੇਣ. ਕਰਨਲ ਸੰਧ  ਨ ੰ  ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤ੍ਾ ਲਗ੍ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਮਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਵਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤ੍ੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਥੇ ਮੌਜ ਦ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਸੁਣ ਲੀਤ੍ਾ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਇਤ੍ਲਾਹ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. ਅਸੀਂ ਵਜਥੇ ਠਹਰੇ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਉਹ ਵਸਰਫ਼ ਕੁਿੱ ਝ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਰਵਹੰਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਉਸ 
ਬੇਨਤ੍ੀ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ. ਮਗ੍ਰ, ਅਖੀਰੀ ਵਦਨ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸੰਖ ਅਫ਼ਸਰ 
ਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਕੀਤ੍ੀ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਸੰਧ  ਸਨ. ਵਕਸੇ ਤ੍ਰਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ ਸਮਝ ਗ੍ਏ. ਮਗ੍ਰ, ਮੈਨ ੰ  ਲੈ 
ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਕਰਨਲ ਸੰਧ  ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤ੍ਨੀ ਨ ੰ  ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਲੈ ਆਇਆ ਵਗ੍ਆ ਵਜਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਰੇ 
ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ ਅਤ੍ੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾਜੀ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ ਗ੍ਏ ਤ੍ੋਹਫ਼ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 
ਮਾਮਾਜੀ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ੍ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗ੍ਏ. ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਕਰਨਲ ਆਪਣੀ ਪਤ੍ਨੀ, ਬੇਟੀ ਅਤ੍ ੇਉਸ 
ਦੇ ਦੋ ਬਿੱ ਚੇਆ ਸਮੇਤ੍ ਆਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨ ੰ  ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਕੇ ਵਮਲਣ ਆਏ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਤ੍ਨ ਤ੍ੋਂ ਆਇਆ ਸੀ. 



'ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤ੍ੈਨੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੰਗ੍ੀ ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣ (ਮੇਰੇ ਵਾਵਲਦ ਦਾ 
ਇੰਤ੍ਕਾਲ 1989 ਤ੍ੇ ਹੋ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਜਦ ਵਸਆਚਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿੱਥ ਸੀ) ਅਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇਆਂ 
ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਮਾਯ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਵਪੰਡ ਬਾਰੇ ਗ੍ਵਹਰੇ ਅਤ੍ੇ ਰ ਹਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ੍ਾਂ ਇਣ ਸਭ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੈ.'  
 

ਡਾ. ਅਜੇ ਿੇਿਰਾ 
 

'ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਹਰੀ-ਔਨ-ਸੋਨ ਤ੍ੇ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਬਹਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਮਗ੍ਰ ਸੋਹਣਾ ਸਵਹਰ 
ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤ੍ੋਂ ਕਹਾਨੀਆਂ ਸੁਵਣਆ ਸੀ ਵਕ, ਉਹ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੋਹਣੇ 
ਸਵਹਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ-ਚਕਵਾਲ. ਅਸੀਂ ਮੇਹਰੇ ਖਤ੍ਰੀ ਮਿੱਨਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਚਕਵਾਲ ਤ੍ੋਂ ਹੋਈ. 
ਮੈਂ "ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ" ਦਾ ਮਤ੍ਲਬ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ ਸਮਵਝਆ ਜਦ ਮੈਂ ਪਵੜਹਆ ਅਤ੍ੇ "1947" ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ 
ਬਾਰੇ ਸਮਵਝਆ, ਮਗ੍ਰ ਚਕਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਤ੍ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਕ 
ਵਕਣ ਹਾਲਾਤ੍ਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਬੰਗ੍ਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਬਹਾਰ ਤ੍ਦ ਇਿੱਕ ਵਹਿੱਸਾ ਸੀ. 
ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ੍ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਵਬਹਾਰ ਆਉਣਾ ਪਇਆ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ 
ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਇਥੇ ਵਸ ਵਗ੍ਆ; ਮੇਰੇ ਵਪਤ੍ਾ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਨੇ ਕਦੀ ਚਕਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਵਖਆ ਸੀ. 

'ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਜਦ ਕਾਇਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਨੇ "ਕਮਯ ਨਲ ਵਾਇਲੇਂਸ ਇਨ ਸਾਉਥ ਏਸੀਆ " 
ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਕਨਫਰੇਂਸ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਜਸ ਨ ੰ  2003 ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ੍ੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਨ ੰ  
ਉਮੀਦ ਸੀ ਵਕ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਕਵਾਲ ਜਾਣ ਅਤ੍ੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਇਸ਼ ਪ ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ੍ੀ. 
ਮਗ੍ਰ 2003 ਦਾ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦਾ ਚੰਗ੍ਾ ਵਕਤ੍ 
ਨਹੀਂ ਸੀ. ਦਸੰਬਰ 2001 ਤ੍ੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਵਲਆਮੇਂਟ ਉਪਰ ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ, 
ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਹਵਾਈ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਸੀ. 
ਕ ਟਨੀਤ੍ਕ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇਆਂ ਤ੍ੇ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗ੍ਈ ਸੀ. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਮਲਣਾ, ਆਮ ਵਕਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਵੀ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਵਗ੍ਆ. ਮੈਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਨ ੰ  ਚਾਨਵਕਆਪੁਰੀ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਦੀ 
ਕ ਟਨੀਤ੍ਕ ਜਗ੍ਹ ਤ੍ੇ ਸਵਥਤ੍ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਹਾਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੰਘਣਾ ਸੀ. ਖ਼ੁਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ੀ 
ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ੍ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗ੍ਈ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ 
ਕ ਟਨੀਤ੍ਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਅਹ ਦੇ ਤ੍ੇ ਸਨ, ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ. 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਨਮਰਤ੍ਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਜਣ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ੍ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰੁੀ  ਦਾ ਇੰਤ੍ਜ਼ਾਰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ. ਅਖੀਰਕਾਰ, ਕਨਫੇਰੰਸ ਤ੍ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ੍ ਕਰਣ ਦੀ ਵਤ੍ਿੱ ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ੍ 
ਨ ੰ  ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਠੀਕ ਪਵਹਲਾਂ, ਸਾਨ ੰ  ਵੀਜ਼ਾ 
ਦ ੇਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. 

'ਮਗ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤ੍ਰਾ ਮਵਹਸ ਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਾਸ ਸਵਹਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ੍ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਸਰਫ਼ 



ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਮੈਨ ੰ  ਘਿੱ ਟ ਤ੍ੋਂ ਘਿੱ ਟ ਚਕਵਾਲ ਅਤ੍ੇ 
ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਤ੍ੇ ਚਕਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ੍ ਦੀ ਵਜਹਾ ਵੀ ਦਿੱ ਸੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ 
ਵਕਹਾ, "ਇਸ ਬਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋ ਆਇਅੇ. ਅਗ੍ਲੀ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਘੁਮਾ ਦੇਂਗ੍ੇ ". 

'ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਨ ੰ  ਚਕਵਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤ੍ਸੁਕ ਸਣ, ਜੋ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤ੍ੋਂ ਮਵਹਜ਼ 
60 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦ ਰ ਸੀ, ਮਗ੍ਰ ਉਹ ਵਝਜਕ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਗ੍ਰ ਪੁਵਲਸ ਅਤ੍ੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜਤ੍ਾਲ 
ਕਰਦੇ ਤ੍ੇ, ਸਾਨ ੰ  ਦੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਅਤ੍ੇ ਮੈਂ ਚਕਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਵਕਆ. ਮੈਨ ੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ 
ਵਕ ਮੈਂ ਅਗ੍ਲੇ ਦੌਰੇ ਤ੍ੇ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਕਵਾਲ ਜਾ ਸਕਾਂਗ੍ਾ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਕਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ੋਂ 
ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ.' 

ਬਦਵਕਸਮਤ੍ੀ ਨਾਲ, 'ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਮ ਲ' ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਤ੍ੇ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਬਣਨ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ 
ਦਾ ਤ੍ੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤ੍ੋਂ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ ਤ੍ੇ ਬੁਵਨਆਦ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਿੱ ਤ੍ਵਾਵਦਆ ਨੇ 
ਮੁਮਬਈ ਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਦਾ ਕਤ੍ਲੇਆਮ ਕੀਤ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ 173 ਬੇਕਸ ਰ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗ੍ਏ 
ਸੀ. 
 

ਇ ਸਾ ੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 
 

ਉਪਰ ਕੀਤ੍ੀ ਚਰਚਾ ਤ੍ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨਤ੍ੀਜੇ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ 
ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼, ਸ਼ਕੀ ਅਤ੍ੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਹੋਬਸ ਮਿੱਨਦੇ ਨੇ; ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਅਤ੍ੇ ਇਤ੍ਬਾਰਯੋਗ੍; ਬਲਵਕ ਵਜ਼ੰਦਾ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਫ਼ਤ੍ਰਤ੍ ਹਰ ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਅਵਹਮ 
ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਇਤ੍ਬਾਰ ਅਤ੍ੇ ਇਤ੍ਹਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੀਤ੍ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਅਤ੍ੇ ਗ੍ੈਰ-ਇਤ੍ਬਾਰ ਹੋਰ ਝਗ੍ੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤ੍ੇ ਪਹੰੁਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ੍ ਦੇ 
ਉਪਰ ਵਨਰਭਰ ਹੈ. ਅਗ੍ਰ ਸਾਨ  ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਾਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਸਮ ਹਕ ਸਤ੍ਰ ਤ੍ੇ, ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਹੈ, ਤ੍ੇ 
ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਹੰਦ , ਮੁਸਵਲਮ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਛਾਣਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ 
ਅਮਨਪਸੰਦ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਤ੍ੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਤ੍-ਪਾਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਰਫ਼ਦਾਰੀ ਅਤ੍ੇ 
ਇਕਤ੍ੀਸਾਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗ੍ੀ, ਤ੍ਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਵਦਆਂ. ਕੋਈ ਜਮਹ ਰੀ ਫ਼ਾਰਮੁਲਾ ਜੋ ਇਣ 
ਮਸਲੇਆਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤ੍ੇ, ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਅਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਤ੍ਵਹਜ਼ੀਬ ਅਤ੍ੇ ਰਵਾਇਤ੍ ਵਤ੍ਆਰ ਕਰਣ 
ਤ੍ੇ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ, ਮਗ੍ਰ 1947 ਤ੍,ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਹਮਲੇ ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਸ਼ਿੱਦਦ ਭੜਕ ਉਠੇ, ਜਦ ਵਤ੍ਿੱ ਨੋਂ  
ਵਫ਼ਰਕੇਆਂ ਦੇ ਰਹਨੁਮਾ, ਹਕ ਮਤ੍ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਕਰਣ ਲਈ,  ਵਕਸੇ ਫ਼ਾਰਮੁਲੇ ਉਪਰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ. 
 

ਪੰਜਾਬ ਲਿੂਲੁਿਾ , ਤਕਸੀਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ  ਸਲੀ ਸਫਾਈ 
 

ਜੋ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹਿੱਦ, ਰੈਡਕਲੀਫ ਅਵਾਰਡ ਨੇ 17 ਅਗ੍ਸਤ੍ 1947 ਨ ੰ  ਪਿੱਕੀ ਕੀਤ੍ੀ, ਇਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੁਖਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤ੍ਾ. 1950 ਦੇ ਵਲਆਕਤ੍-ਨਵਹਰੁ/ਨਵਹਰੁ-



ਵਲਆਕਤ੍ ਨੇ ਪਿੱਕੇ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਨਾ ਵਸਰਫ਼, ਸਰਹਿੱਂਿੱਦ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਕੀਤ੍ਾ, ਬਲਵਕ ਵਹੰਦ ਆਂ, ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਅਤ੍ੇ ਵਸਿੱ ਖਾਂ 
ਦ,ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 1947 ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਪਰਵਾਰ ਗ੍ੁਆਇਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 
ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਵੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਮਗ੍ਰ 1965 ਅਤ੍ੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ੍ਾਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, 
ਹੁਣ ਤ੍ਕ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਵਾਇਤ੍ੀ ਵਰਸ਼ਤ੍ੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ੇ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱਟ ਮੌਕੇਆਂ ਤ੍ੇ ਆਮ 
ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਵੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਵਕਰਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਲਾਹੌਰ 
ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤ੍ੀ ਗ੍ਈ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱ ਦ ਵਸਿੱਖ ਤ੍ੀਰਥ-ਯਾਤ੍ਰੀਆਂ ਤ੍ਕ ਹੀ 
ਹੈ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਉਹ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੇ, ਆਪਣੇ ਪਵਵਿੱ ਤ੍ਰ ਧਾਰਵਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ. ਸਮੁਚੇ 
ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ, ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਨਾਮੰਜ਼ ਰ ਕਰਣ ਉਪਰ ਹੈ. 
"ਦ ਜੇ" ਨ ੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਅਤ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਇਿੱ ਨੀ ਵਡੀ ਵਮਸਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਵਜਨਹ ੀ ਵਕ ਵਾਹਗ੍ਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹਿੱਦ (ਲਾਹੌਰ ਅਤ੍ੇ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ) ਦੀ "ਫਲੈਗ੍ ਲੋਅਵਰੰਗ੍ (ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ 
ਕਰਣ ਦੀ)' ਰਸਮ. ਹਰ ਸ਼ਾਮ, ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਪਹਰੇਦਾਰ ਅਤ੍ੇ ਵਸਪਾਹੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ 
ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤ੍ੇ, ਉਹ ਸਰਹਿੱਦ ਨ ੰ  ਰਸਮੀ ਤ੍ੌਰ ਤ੍ੇ ਬੰਦ ਕਰਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, 
ਲੋਹੇ ਦੇ ਗ੍ੇਟਾਂ ਨ ੰ  ਵਭਅੰਕਰ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਰਸਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਦੋਵੇਂ 
ਮੁਲਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਲੰਘ ਵਾੜ ਮੌਜ ਦ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਫ਼ੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਡੀ ਭੀੜ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਨਾਮੰਜ਼ ਰ 
ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੁਅਬ ਵਾਲੇ ਤ੍ਮਾਸ਼ੇ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਨ ੰ  ਵਾਧਾ ਦੇਣ 
ਲਈ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਤ੍ਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤ੍ੇ ਦ ਜੇ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹਾਲ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਘੋਰ ਆਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਖ਼ਾਸੀਅਤ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਨਰਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ 
ਬਣ ਕੇ ਰਵਹ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਮਗ੍ਰ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ. 
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ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਟੀਵ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ਵਹਰੀਸਤ੍ 
(21 ਮਾਰਚ 1946-4 ਜੁਲਾਈ 1947) 

 
ਸਪੀਕਰ 
 

ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਐਸ.ਪੀ.ਸੰਘਾ, ਐਮ.ਏ., ਐਲ ਐਲ.ਬੀ. 
(ਪਛਿੱਮ ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸਾਈ) 
(21 ਮਾਰਚ 1946-4 ਜੁਲਾਈ 1947) 
 
ਨਡਪਟੀ ਸਪੀਕਰ 
 

ਸਰਦਾਰ ਕਪ ਰ ਵਸੰਘ,ਬੀ.ਏ., ਐਲ ਐਲ.ਬੀ. 
(ਪ ਰਬੀ ਲੁਵਧਆਣਾ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
(26 ਮਾਰਚ 1946-4 ਜੁਲਾਈ 1947) 
 

ਨਪਰਨਿਅਰ (ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਿ) 
 

ਮਵਲਕ ਸਰ ਵਖ਼ਜ਼ਰ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ ਵਟਵਾਣਾ, ਕੇ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ., ਉ.ਬੀ.ਈ. 
(ਖੁਸ਼ਾਬ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
(21 ਮਾਰਚ 1946-2 ਮਾਰਚ 1947) 
 
ਵਜ਼ੀਰ (5 ਿਾਰਚ 1947  ੰੂ ਗਵਰ ਰ ਦੀ ਿਕੂਿਤ ਕਾਇਿ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਭੰਗ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਗਈ) 
 
1. ਚੌਧਰੀ ਲਹਰੀ ਵਸ਼ੰਘ, ਬੀ.ਏ.,ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਉੱਤ੍ਰੀ ਰੋਹਤ੍ਕ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ)-ਪਬਵਲਕ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 
2. ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱਮਦ ਇਬਰਾਵਹਮ ਬਰਕ (ਅਲੀਪੁਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ)-ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ (ਵਸਿੱ ਵਖਆ) ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 
3. ਸ਼ਰੀ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸਿੱ ਚਰ, ਬੀ.ਏ.,ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਵਹਰ-ਜਨਰਲ, ਸ਼ਵਹਰੀ)-ਫਾਇਨੇਂ ਸ (ਵਵਿੱ ਤ੍/ਅਰਥ) ਦੇ 
ਵਜ਼ੀਰ  
4. ਨਵਾਬ ਸਰ ਮੁਜ਼ਿੱ ਫ਼ਰ ਅਲੀ ਵਕਵਜ਼ਲਬਾਸ਼ (ਲਾਹੌਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ)-ਰੇਵੇਵਨਊ (ਰਾਜਸਵ) ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 
5. ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਵਸੰਘ (ਉੱਤ੍ਰੀ ਅੰਬਾਲਾ-ਵਸਿੱ ਖ,ਵਦਹਾਤ੍ੀ)-ਦੇਵਲੇਪਮੇਂਟ (ਵਵਕਾਸ/ਤ੍ਰਿੱਕੀ) ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 
 
ਿੈਿਬਰ (ਸਦੱਸ) 
1. ਅਬਦੁਲ ਘਫ਼ਰੁ ਖ਼ਾਨ, ਚੌਧਰੀ (ਸ਼ਕਰਗ੍ੜ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
2. ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖ਼ਾਨ, ਖ਼ਾਨ ਸਾਵਹਬ ਸਰਦਾਰ (ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਗ੍ੜ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
3. ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਨਾ,ਬੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ਼.ਬੀ. (ਪਾਕਪਿੱਟਨ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 



4. ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖ਼ਾਨ, ਸ ਫ਼ੀ (ਕਰਨਾਲ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
5. ਅਬਦੁਲ ਹਿੱਕ, ਵਮਆਂ (ਉਕਾਰਾ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
6. ਅਬਦੁਲ ਸਤ੍ਿੱ ਰ ਖ਼ਾਨ, ਸ਼ਰੀ. (ਉੱਤ੍ਰੀ ਵਮਆਂਵਾਲੀ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
7. ਅਵਹਮਦ ਜਾਨ, ਮੌਲਵੀ (ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਉਂ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
8. ਅਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ (ਦਖਣ-ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬਂ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
9. ਅਕਰਮ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਚੌਧਰੀ (ਤ੍ਰਨ ਤ੍ਾਰਨ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
10. ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ, ਚੌਧਰੀ (ਕਾਂਗ੍ੜਾ ਅਤੇ੍ ਪ ਰਬੀ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
11. ਅਲਹਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਖ਼ਾਨ ਵਟਵਾਣਾ,ਕੇ.ਬੀ. ਨਵਾਬ ਮਵਲਕ ਸਰ,ਐਮ.ਬੀ.ਈ.(ਸਰਗ੍ੋਧਾ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
12. ਅਲਹਾ ਯਾਰ ਖ਼ਾਨ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ, ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਵਮਆਂ (ਮੈਲਸੀ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
13. ਅਨਵਰ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਏ (ਜਰਾਂਵਾਲਾ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
14. ਅਸਗ੍ਰ ਅਲੀ, ਖ਼ਾਨ ਸ਼ਾਵਹਬ ਕੈਪਟੇਨ ਚੌਧਰੀ (ਪ ਰਬੀ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
15. ਆਵਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਜਟ ਨਵਾਬ, ਐਮ.ਬੀ.ਈ. (ਮੁਲਤ੍ਾਨ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
16. ਆਵਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ, ਸਈਦ (ਦੀਪਾਲਪੁਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
17. ਅਿੱਤ੍ਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਸਰਦਾਰ,ਬੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ਼.ਬੀ. (ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਉੁਿੱਤ੍ਰੀ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
18. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਨ, ਚੌਧਰੀ (ਲਾਇਲਪੁਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
19. ਬਚਨ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ (ਲੁਵਧਆਣਾ ਮਿੱ ਧ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
20. ਬਦਲੁ ਰਾਮ, ਚੌਧਰੀ (ਰੋਹਤ੍ਕ ਮਿੱ ਧ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
21. ਬਾਘ ਅਲੀ, ਵਮਆਂ (ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
22. ਬਹਾਦੁਰ ਖ਼ਾਨ ਦਰੇਸ਼ਕ, ਸਰਦਾਰ, ਐਮ.ਬੀ.ਈ. (ਡੇਰਾ ਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਦਖਣ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
23. ਬਹਾਵਲ ਬਖ਼ਸ਼, ਚੌਧਰੀ (ਦਖਣ-ਪ ਰਬੀ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
24. ਬਰਕਤ੍ ਅਲੀ, ਮਵਲਕ (ਪ ਰਬੀ ਸ਼ਵਹਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
25. ਬਰਕਤ੍ ਹਯਾਤ੍ ਖ਼ਾਨ, ਸਰਦਾਰ (ਉੱਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ-ਲੇਬਰ) 
26. ਬਸ਼ੀਰ ਅਵਹਮਦ, ਵਮਆਂ, ਬਾਰ-ਐਟ-ਲਿੱ ਂਾ (ਫ ਰਬੀ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
27. ਵਬਹਾਰੀ ਲਾਲ ਚਨਾਨਾ, ਲਾਲਾ (ਦਖਣ-ਪ ਰਬੀ ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜਨ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
28. ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਠਾਕੁਰ,ਬੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ਼.ਬੀ. (ਪ ਰਬੀ ਕਾਂਗ੍ੜਾ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
29. ਭਗ੍ਤ੍ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਵਡਤ੍,ਬੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ਼.ਬੀ. (ਪਛੰਮ ਕਾਂਗ੍ੜਾ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
30. ਭਗ੍ਵਾਨ ਦਾਸ, ਲਾਲਾ (ਵਪਾਰ ਅਤੇ੍ ਉਦਯੋਗ੍) 
31. ਬੁਧਨ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ (ਖਾਨੇਵਾਲ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
32. ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ ਕੰਗ੍, ਸਰਦਾਰ (ਪ ਰਬੀ ਲਾਇਲਪੁਰ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
33. ਦਲੀਪ ਵਸੰਘ, ਠਾਕੁਰ (ਦਿੱਖਣ ਕਾਂਗ੍ੜਾ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
34. ਦਾਉਦ ਘਜ਼ਨਵੀ, ਮੌਲਾਨਾ (ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ-ਲੇਬਰ) 
35. ਦੇਵ ਰਾਜ ਸੇਠੀ, ਸ਼ਰੀ. (ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ੍ ਝੰਗ੍-ਜਨਰਲ,ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
36. ਦੁਰਗ੍ਾ ਚੰਦ ਕੌਵਸ਼ਸ਼, ਪੰਵਡਤ੍ (ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ-ਲੈਂਡਹੋਲਦਰਸ) 
37. ਫ਼ੈਜ਼ ਮੁਹਿੱਮਦ, ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ੇਖ, ਬੀ.ਏ.,ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ.,ਐਮ.ਬੀ.ਈ. (ਡੇਰਾਘਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਮਿੱ ਧ-ਮੁਸਵਲਮ,ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 



38. ਫ਼ਕੀਰ ਚੰਦ, ਪੰਵਡਤ੍ (ਪਛਿੱਮ ਲਾਹੌਰ ਵਡਵੀਜਨ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
39. ਫ਼ਤ੍ਵਹ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸਇਅਲ, ਚੌਧਰੀ, ਐਮ.ਏ.(ਬਟਾਲਾ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
40. ਫ਼ਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ, ਚੌਧਰੀ, ਐਮ.ਏ.(ਉੱਤ੍ਰੀ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
41. ਫ਼ਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ, ਸ਼ਰੀ.(ਪ ਰਬੀ ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ-ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸਾਈ) 
42. ਫ਼ਜ਼ਲ ਹਿੱਕ ਵਪਰਾਚਾ, ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ੇਖ (ਭਲਵਾਲ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
43. ਗੰ੍ਗ੍ਾ ਸਰਨ, ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਲਾਲਾ (ਟਰੇਡ ਯ ਨੀਅਨ, ਲੇਬਰ) 
44. ਘਜ਼ਨਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਜਾ (ਵਪੰਡ ਦਾਦਨ ਖ਼ਾਨ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
45. ਘੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ, ਚੌਧਰੀ, ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ (ਪ ਰਬੀ ਗ੍ੁਰਦਾਸਪੁਰ -ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
46. ਘੁਲਾਮ ਮੁਹਿੱਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਸਈਦ (ਪ ਰਬੀ ਝੰਗ੍-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
47. ਘੁਲਾਮ ਮੁਸਤ੍ਫ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਵਜਲਾਨੀ, ਖ਼ਾਨ ਸਾਵਹਬ ਮਖ਼ਦੁਮ ਸਈਦ (ਲੋਧਰਾਂ -ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
48. ਘੁਲਾਮ ਰਸੁਲ, ਚੌਧਰੀ, (ਦਿੱਖਣ ਪਛਮ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
49. ਘੁਲਾਮ ਸਮਦ, ਕੇ.ਐਸ.ਖ਼ਵਾਜਾ (ਦਿੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
50. ਵਗ੍ਬਨ, ਸ਼ਰੀ.,ਸੀ.ਈ. (ਐਗਂ੍ਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ) 
51. ਗ੍ੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗ੍ਵਾ, ਡਾ.(ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ) 
52. ਗੇ੍ਸਟ, ਸ਼ਰੀ ਪੀ.ਐਚ (ਯ ਰੋਵਪਅਨ) 
53. ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਦਾਰ, ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਵਸਆਲਕੋਟ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
54. ਗ੍ੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ, (ਪਛਿੱਮ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
55. ਗ੍ੁਰਬੰਤ੍ਾ ਵਸੰਘ, ਮਾਸਟਰ, (ਜਲੰਧਰ ਜਨਰਲ-ਵਦਹਾਤ੍ੀ, ਵਰਸਰਵ ਸੀਟ) 
56. ਹਰਭਜ ਰਾਮ, ਚੌਧਰੀ (ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ੍ ਝੰਗ੍-ਜਨਰਲਮ, ਵਰਸਰਵ ਸੀਟ) 
57. ਹਵਰ ਲਾਲ, ਮੁੰ ਸ਼ੀ, ਬੀ.ਏ.(ਔਨਰਸ), ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਦਖਣ-ਪਛਿੱਮ ਸ਼ਵਹਰ-ਜਨਰਲ) 
58. ਇਫ਼ਇਖ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਾਨ, ਨਵਾਬ (ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਨਰਲ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
59. ਇੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ (ਪ ਰਬੀ ਸ਼ਵਹਰ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
60. ਇਸ਼ਰ ਵਸੰਘ ਮਝੈਲ, ਸਰਦਾਰ (ਉੱਤ੍ਰੀ ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
61. ਜਗ੍ਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸ਼ਰੀ. (ਉੱਤ੍ਰੀ ਕਰਨਾਲ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
62. ਜਗ੍ਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਮਿੱ ਨ, ਸਰਦਾਰ (ਮਿੱ ਧ ਪੰਜਾਬ-ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ) 
63. ਜਹਾਨਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਬੇਗ੍ਮ, ਐੰ.ਬੀ.ਈ. (ਬਾਹਰੀ ਲਾਹੌਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਔਰਤ੍ਾਂ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
64. ਜਹਾਂ ਖ਼ਾਨ, ਚੌਧਰੀ (ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ ਗ੍ੁਜਰਾਤ੍-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
65. ਜਸਵੰਤ੍ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ (ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ ਪੰਜਾਬ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
66. ਜੀਵਨ ਲਾਲ, ਪੰਵਡਤ੍ (ਦਖਣ-ਪ ਰਬੀ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
67. ਜੋਵਗੰ੍ਦਰ ਵਸੰਘ ਮਿੱ ਨ, ਸਰਦਾਰ ਐਮ.ਬੀ.ਈ.(ਗ੍ਜੁਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ੍ ਸ਼ਾਹਦਰਾ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
68. ਕਾਬੁਲ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ (ਪ ਰਬੀ ਜਲੰਧਰ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
69. ਕਾਲੇ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਜਾ (ਪ ਰਬੀ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
70. ਕਰਾਮਤ੍ ਅਲੀ, ਕੇ.ਬੀ.ਸ਼ੇਖ, ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ (ਉੱਤ੍ਰ-ਪ ਰਬੀ ਸ਼ਵਹਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
71. ਕਰਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ (ਲਾਇਲਪੁਰ ਪਛਿੱਮ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
72. ਕੇਹਰ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ (ਜਗ੍ਰਾਉਂ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 



73. ਖ਼ੈਰ ਮੇਹਦੀ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਜਾ (ਵਜਹਲਮ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
74. ਖ਼ਾਨ ਮੁਹਿੱਮਦ ਖ਼ਾਨ ਕਵਥਆ, ਮੇਹਰ (ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
75. ਵਕਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਗ੍ਲ, ਲਾਲਾ (ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ ਅਤੇ੍ ਵਸਆਲਕੋਟ-ਜਨਰਲ) 
76. ਵਕਰਸ਼ਨ ਗ੍ੋਪਾਲ ਦਿੱਤ੍, ਚੌਧਰੀ (ਉੱਤ੍ਰ-ਪ ਰਬੀ ਸਵਹਰ-ਜਨਰਲ) 
77. ਲਵਹਨਾ ਵਸੰਘ ਸੇਠੀ, ਡਾ. (ਉੱਤ੍ਰ ਪਛਿੱਮ ਸ਼ਵਹਰ-ਜਨਰਲ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
78. ਮਾਨ ਵਸੰਘ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ (ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਪਛਿੱਮ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
79. ਮੰਗ੍  ਰਾਮ, ਚੌਧਰੀ (ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਪਛਿੱਮ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ, ਵਰਜਰਵ ਸੀਟ) 
80. ਮੇਨੁਅਲ, ਸ਼ਰੀ. ਪੀ (ਐਗਂ੍ਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ) 
81. ਮਟ  ਰਾਮ, ਚੌਧਰੀ (ਲੁਵਧਆਣਾ ਅਤੇ੍ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ, ਵਰਜਰਵ ਸੀਟ) 
82. ਮੇਹਰ ਚੰਦ, ਚੌਧਰੀ (ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਪਛਿੱਮ-ਜਨਰਲ, ਵਰਜਰਵ ਸੀਟ) 
83. ਮੇਹਤ੍ਾਬ ਖ਼ਾਨ, ਚੌਧਰੀ (ਦਿੱਖਣ ਪ ਰਬ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
84. ਮੀਰ ਮੁਹਿੱਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਏ (ਸਮੁੰ ਦਰੀ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
85. ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸ਼ਰੀ. (ਉਨਾ-ਜਨਰਲ,ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
86. ਮੋਹਰ ਵਸੰਘ, ਰਾਉ ਸਾਵਹ ਰਾਉ, ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ.(ਉੱਤ੍ਰ-ਪਛਿੱਮ ਗ੍ੁੜਗ੍ਾਂਉ-ਜਨਰਲ,ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
87. ਮੋਵਹਯ-ੁਉਦ-ਦੀਨ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਈਦ (ਅਟਿੱਕ ਦਖਣ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
88. ਮੁਬਾਵਰਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਮੇਜਰ ਸਈਦ (ਝੰਗ੍ ਮਿੱ ਧ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
89. ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਬਦੁਿੱਲਹਾ ਖ਼ਾਨ ਸਾਵਹਬ, ਮੀਰ (ਦਿੱ ਖਣ ਵਮਆਂਵਾਲੀ-ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
90. ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ, ਵਮਆਂ (ਉੱਤ੍ਰੀ ਜਲੰਧਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
91. ਮੁਹਿੱਮਦ ਅਮੀਨ, ਕੇ.ਐਸ.ਸ਼ੇਖ (ਮੁਲਤ੍ਾਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
92. ਮੁਹਿੱਮਦ ਆਵਰਫ਼ ਖ਼ਾਨ, ਖ਼ਾਨ (ਪਛਿੱ ਮ ਝੰਗ੍-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
93. ਮੁਹਿੱਮਦ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨ ਨ, ਮਵਲਕ ਸਰ, ਕੇ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ., ਕੇ.ਸੀ.ਆਈ.ਈ. (ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ-
ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
94. ਮੁਹਿੱਮਦ ਘੁਲਾਮ ਜੀਲਾਨੀ ਗ੍ੁਰਮਾਨੀ, ਵਮਆਂ (ਉੱਤ੍ਰੀ ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਗ੍ੜ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
95. ਮੁਹਿੱਮਦ ਹਿੱਸਨ, ਚੌਧਰੀ (ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ੍ ਵਸ਼ਮਲਾ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
96. ਮੁਹਿੱਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਚੌਧਰੀ ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ.(ਸ਼ੇਖ ਪੁਰਾ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
97. ਮੁਹਿੱਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਸਰਦਾਰ (ਚੁਨੀਆਂ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
98. ਮੁਹਿੱਮਦ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ-ਉਦ-ਦੀਨ, ਵਮਆਂ, ਬੀ.ਏ.(ਔਕਸੋਨ) (ਕਸੁਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
99. ਮੁਹਿੱਮਦ ਇਕਬਾਲ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਏ (ਲੁਵਧਆਣਾ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
100. ਮੁਹਿੱਮਦ ਜਮਾਲ ਖ਼ਾਨ ਲੇਘਾਰੀ, ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਨਵਾਬ ਸਰ (ਤੁ੍ਮਾਨਦਾਰ) 
101. ਮੁਹਿੱਮਦ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਉ, ਬੀ.ਏ.,ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਰੋਹਤ੍ਕ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
102. ਮੁਹਿੱਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ, ਲੇ.ਕਟਨਲ ਸਰਦਾਰ ਸਰ, ਕੇ.ਸੀ.ਆਈ.ਈ. (ਮਿੱ ਧ ਅਟਿੱਕ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
103. ਮੁਹਿੱਮਦ ਨੁਰ-ਉਲਹਾ, ਵਮਆਂ (ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਵਸੰਘ-ਮੁਸਵਲਮ,ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
104. ਮੁਹਿੱਮਦ ਰਫ਼ੀਕ, ਵਮਆਂ (ਬਾਹਰੀ ਲਾਹੌਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਸ਼ਵਹਰੀ) 
105. ਮੁਹਿੱਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਵਜਲਾਨੀ, ਹਾਜੀ ਮਖ਼ਦੁਮਜ਼ਾਦਾ ਸਈਦ (ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
106. ਮੁਹਿੱਮਦ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਜਾ (ਚਕਵਾਲ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 



107. ਮੁਹਿੱਮਦ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ, ਚੌਧਰੀ (ਵਸਆਲਕੋਟ ਮਿੱ ਧ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
108. ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਸਰਦਾਰ, ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਉੱਤ੍ਰੀ ਅਟਿੱਕ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
109. ਮੁਮਤ੍ਾਜ਼ ਮੁਹਿੱਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੌਲਤ੍ਾਨਾ, ਵਮਆਂ (ਦਿੱਖਣ ਵਸਆਲਕੋਟ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
110. ਨਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਸੰਤ੍ (ਪ ਰਬ ਵਮੰਟਗ੍ੋਮਰੀ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
111. ਨਰੋਤ੍ਮ ਵਸੰਘ, ਸਰਦਾਰ, ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਦਖਣ-ਪ ਰਬ ਪੰਜਾਬ-ਵਸਿੱ ਖ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
112. ਨਸਰ ਦੀਨ, ਚੌਧਰੀ, ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਉਤ੍ਰੀ ਵਸਆਲਕੋਟ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
113. ਨਸਰੁਿੱਲਹਾ ਖ਼ਾਨ ਨਾਵਸਰ, ਰਾਨਾ (ਪਛਿੱਮ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
114. ਨਸਰੁਿੱਲਹਾ ਖ਼ਾਨ, ਚੌਧਰੀ (ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
115. ਨਉ ਬਹਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਈਦ (ਕਬੀਰਵਾਲਾ-ਮੁਸਵਲਮ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
116. ਪੰਚਮ ਚੰਦ, ਠਾਕੁਰ, ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਉਤ੍ਰੀ ਕਾਂਗ੍ੜਾ-ਜਨਰਲ, ਵਦਹਾਤ੍ੀ) 
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ਹੇਠ ਇੰਟਰਵਵਊਆਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਫ਼ਵਹਵਰਸ਼ਤ੍ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਸਾਲਾਂ ਤ੍ੇ ਲੀਤ੍ੇ ਗ੍ਏ. 
 

1990 

ਵਸਤ੍ਾਰਾ ਬਾਨੋ (ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਾਵਲਦਾ) ਨੇ ਇਸ ਵਾਵਕਅੇ ਨ ੰ , 1990 ਤ੍ੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤ੍ਕਾਲ ਤ੍ੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱ ਵਸਆ  
 

1992 

ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁ੍ਜਰਾਲ ਅਤ੍ੇ ਸ਼ੀਲ ਗੁ੍ਜਰਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਗ੍ਿੱ ਲ-ਬਾਤ੍ ਦੀ ਯਾਦਾਂ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1992  
 

1997 
ਨਕਸ਼ ਲਾਇਲਪੁਰੀ, ਮੁਮਬਈ, 2 ਜਨਵਰੀ 1997  
ਬੀ.ਆਰ.ਚੋਪੜਾ, ਮੁਮਬਈ, 4 ਜਨਵਰੀ  1997  
 

1999 
ਸੋਮ ਆਨੰਦ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 18 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999  
ਪਰਾਨ ਨੇਵਵਲ, ਦੇਲਹੀ, 18 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999  
ਰਤ੍ਨ ਚੰਦ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 19 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999  
ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਅਖਤ੍ਰ, ਦੇਲਹੀ, 20 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999  
ਰਾਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਪ ਰ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 20 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999  
ਅਮਰਨਾਥ ਸਹਗ੍ਲ, ਦੇਲਹੀ, 20 ਅਕਤ੍ ਬਰ, 1999  
ਹਰਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ੍, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 21 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999 
ਯੁਵਰਾਜ ਵਕਰਸਨ, ਦੇਲਹੀ, 21 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999  
ਪਰੇਮ ਧਵਨ, ਮੁਮਬਈ, 22 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999  
ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਬਰੋਕਾ, ਮੁਮਬਈ, 23 ਅਕਤ੍ ਬਰ, 1999  
ਡਾ.ਜਗ੍ਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰੀਨ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 24 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999  
ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗ੍ਰ, ਦੇਲਹੀ,25 ਅਕਤ੍ ਬਰ 1999 ਅਤ੍ੇ ਦਬੁਾਰਾ ਮੁਮਬਈ ਤ੍ੇ 18 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001 
ਸੀ.ਆਰ.ਅਸਲਮ,(ਸਾਬਕਾ ਕਮਊਵਨਸਟ ਰਹਨੁਮ),ਲਾਹੌਰ,14 ਦਸੰਬਰ 1999  
 

2000 

ਮੁਜਾਵਹਦ ਤ੍ਾਜ ਦੀਨ, ਲਾਹੌਰ, 2 ਅਤ੍ੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2000  
 

2001 

ਅਬਦੁਲਾ ਮਵਲਕ, ਲਾਹੌਰ, 9 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001  
ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗ੍ਰ(ਮਸ਼ਹੁਰ ਮੁਮਬਈ ਲੇਖਕ ਅਤ੍ੇ ਵਫਲਮ-ਮੇਕਰ),ਮੁਮਬਈ 18 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001 
ਰਾਜ ਬਿੱਬਰ, ਮੁਮਬਈ, 20 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001  
ਸੁਨੀਲ ਦਿੱ ਤ੍ (ਵਫ਼ਲਮ ਸਟਾਰ),ਮੁਮਬਈ,20 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001  
ਸਤ੍ ਪਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 22 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001  
ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਹਨੀ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 23 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001  



ਡਾ.ਪਰੇਮ ਸਬੋਤ੍ੀ, ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰੇਸੀਡੇਂਟ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 31 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2001  
 

2002 

ਮੁਸ਼ਤ੍ਾਕ ਅਵਹਮਦ, ਸਟੋਕਹੋਮ, 12 ਅਪਰੈਲ 2002  
ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਜ਼ਹਰ, ਲੰਡਨ, 18-19 ਮਈ 2002  
ਚੌਧਰੀ ਵਰਆਸਤ੍ ਅਲੀ, ਲੰਡਨ, 18 ਮਈ 2002 
ਰਸ਼ੀਦ ਵਨਸਾਰ, ਲੰਡਨ, 19  ਮਈ 2002  
ਸਈਦ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਸਲਾਮ, ਲੰਡਨ, 19 ਮਈ 2002  
ਹਮੀਦ ਅਖ਼ਤ੍ਰ, ਲੰਡਨ, 19 ਮਈ 2002 
ਸਈਦ ਵਜ਼ਆ ਮੋਵਹਯੁਿੱ ਦੀਨ, ਸਟੌਕਹੋਮ, 24 ਜ ਨ 2002  
ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਕਾਂਤ੍ਾ ਵਸੰਘ ਲੁਥਰਾ, ਸੇਲਮ, ਔਰੀਗ੍ਨ, ਯ .ਐਸ.ਏ., 15 ਜੁਲਾਈ 2002  
ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਏਮੀਰੇਟਸ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਅਲੀ, ਮੈਨਸਫੀਲਡ, ਮੈਸਾਚਸੁੇਟਸ, ਯ .ਐਸ.ਏ., 29 ਜੁਲਾਈ 2002  
 

2003 

ਵਮਆਂ ਮਕਸ ਦ ਅਵਹਮਦ, ਲਾਹੌਰ, 3 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਆਵਰਫ਼ ਖੋਖਰ, ਲਾਹੌਰ, 4 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸਲੀਮ, ਲਾਹੋਰ, 4 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਕਰਨਲ (ਵਰ.) ਨਾਵਦਰ ਅਲੀ,ਲਾਹੌਰ,5 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਵਹਦ, ਲਾਹੌਰ, 5 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਮੋਹਿੱ ਮਦ ਫ਼ਰੀਦ ਵਮਰਜ਼ਾ, ਲਾਹੌਰ, 7 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਹਿੱ ਸਨ ਦੀਨ, ਲਾਹੌਰ, 13 ਅਪਰੈਲ 2003 
ਸਈਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਹੈਦਰ, ਲਾਹੌਰ, 13 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਸ਼ੇਖ਼ ਅਨਵਰ ਅਲੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 15 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਇਫ਼ਵਤ੍ਖ਼ਾਰ, ਲਾਹੌਰ,17 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਨ ਰ ਭਰੀ, ਲਾਹੌਰ, 17 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਰਾਣਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਰਸ਼ੀਦ, ਲਾਹੌਰ,18 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਚੌਧਰੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਲਾਹੌਰ, 18 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਏ.ਹਮੀਦ, ਲਾਹੌਰ, 19 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕੁਨਜਾਹੀ,ਗੁ੍ਜਰਾਤ੍,20 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਸਈਦ ਅਫ਼ਤ੍ਾਬ ਹਸਨ,ਗੁ੍ਜਰਾਤ੍,20 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਸਈਦ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੇਨ ਜਾਫਰੀ, ਲਾਹੌਰ,22 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਅਵਹਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, 22 ਅਪਰੈਲ 2003 
ਵਮਆਂ ਜਲਾਲ ਦੀਨ, ਲਾਹੌਰ, 22 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਐਫ.ਈ.ਚੌਧਰੀ, ਲਾਹੌਰ, 23 ਅਪਰੈਲ 2003 
ਹਾਜੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਕਰਮ, ਲਾਹੌਰ, 23 ਅਪਰੈਲ 2003  



ਬੇਗ੍ਮ ਨਸੀਮ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, 25 ਅਪਰਲੈ 2003 
ਤ੍ਾਵਹਰਾ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਲਾਹੌਰ,25 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਚੌਧਰੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਵਸਦੀਕ, ਲਾਹੌਰ, 27 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਰਾਜਾ ਤ੍ਜਿੱਮੁਲ ਹੁਸਨੈ, 27 ਅਪਰੈਲ 2003  
ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ੍ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਲਾਹੌਰ,3 ਮਈ 2003  
ਡਾ.ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੋਹਿੱ ਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਸਟੋਕਹੋਮ, 16 ਜ ਨ 2003 
 

2004  
ਰਘਬੀਰ ਵਸੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਪਵਟਆਲਾ,7 ਜਨਵਰੀ 2004 
ਕਮਲਾ ਸੇਠੀ,ਵਦਿੱ ਲੀ,7 ਮਾਰਚ 2004  
ਜਗ੍ਨ ਨਾਥ,ਵਦਿੱ ਲੀ,8 ਮਾਰਚ 2004  
ਕੇਵਲ ਕਰਸ਼ਨ ਤ੍ੁਲੀ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 8 ਮਾਰਚ 2004; ਟੈਲੀਫੋਣ ਦਆੁਰਾ ਕੁਿੱ ਝ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ, 30 ਜਨਵਰੀ 2006  
ਸਮਪੁਰਨ ਵਸੰਘ ਸਚਦੇਵ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 9 ਮਾਰਚ 2004 
ਵਕਦਾਰ ਨਾਥ ਮਲਹੋਤ੍ਰਾ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 10 ਮਾਰਚ 2004  
ਬਲਰਾਜ ਦੇਵ ਅਗ੍ਰਵਾਲ, ਦੇਲਹੀ, 12 ਮਾਰਚ 2004 
ਬੀ.ਆਰ.ਲਾਲ, ਦੇਲਹੀ, 12 ਮਾਰਚ 2004  
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਲਹੀ, 12 ਮਾਰਚ 2004  
ਰਾਮ ਵਦਆਲ ਚੋਪੜਾ, ਦੇਲਹੀ, 12 ਮਾਰਚ 2004  
ਇਕਬਾਲ ਵਸੰਘ, ਦੇਲਹੀ, 13 ਮਾਰਚ 2004  
ਵਵਮਲ ਇਸਿੱ ਰ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 13 ਮਾਰਚ 2004  
ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਵਵਮਲਾ ਵਵਰਮਾਨੀ, ਦੇਲਹੀ, 13 ਮਾਰਚ 2004  
ਅਮਰ ਵਸੰਘ, ਦੇਲਹੀ, 14 ਮਾਰਚ 2004 
ਮਦਨਲਾਲ ਵਸੰਘ, ਦੇਲਹੀ, 14 ਮਾਰਚ 2004  
ਅਮਰ ਵਸੰਘ (ਪਵਹਲਾਂ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਤ੍ੋਂ), ਵਦਿੱ ਲੀ, 15 ਮਾਰਚ 2004 
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਲਹੋਤ੍ਰਾ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 15 ਮਾਰਚ 2004 
ਮਦਨਲਾਲ ਵਸੰਘ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 15 ਮਾਰਚ 2004  
ਹਵਰਦੇਵ ਸ਼ੋਰੀ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 16 ਮਾਰਚ 2004  
ਗੁ੍ਰਦੇਵ ਵਸੰਘ (ਪਵਹਲਾਂ ਝੰਗ੍ ਤ੍ੋਂ), 16 ਮਾਰਚ 2004  
ਬਜ਼ਰੁਗ੍ ਸਰੀ ਅਰੋੜਾ, ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗ੍ਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, 17 ਮਾਰਚ 2004  
ਹੰਸ ਰਾਜ ਖਤ੍ਰੀ, ਵਸਦਵਾਂ ਭੇਤ੍, ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ, 17 ਮਾਰਚ 2004  
ਨਸ਼ਤ੍ਰ ਵਸੰਘ ਵਪੰਡ ਗ੍ਲੀਬ ਕਲਾਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੁਵਧਆਣਾ, 18 ਮਾਰਚ 2004 
ਗੁ੍ਰਦੇਵ ਵਸੰਘ (ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤ੍ੋਂ), ਵਪੰਡ ਗ੍ਲੀਬ ਕਲਾਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੁਵਧਆਣਾ, 18 ਮਾਰਚ 2004 
ਵਪਆਾਰਾ ਵਸੰਘ ਨੌਲਖ,ਵਕਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗ੍ਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, 18 ਮਾਰਚ 2004  
ਹਰਵਕਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਮੇਹਤ੍ਾ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ, 20 ਮਾਰਚ 2004  
ਸੇਲਜਾ ਸਨੈੀ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ, 20 ਮਾਰਚ 2004 



ਗੁ੍ਰਚਰਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, 24 ਮਾਰਚ 2004  
ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਮੰਗ੍ਤ੍, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, 25 ਮਾਰਚ 2004  
ਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਰਾਹੀ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, 25 ਮਾਰਚ 2004  
ਵਰਪੁਦਮਨ ਵਸੰਘ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, 26 ਮਾਰਚ 2004  
ਵਗ੍ਆਨੀ ਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ, 27 ਮਾਰਚ 2004  
ਸਰਦਾਰ ਕੰੁਦਨ ਵਸੰਘ ਸਾਮਰਾ, 27 ਮਾਰਚ 2004 
ਮੋਨੀ ਚਡਹਾ, ਦੇਲਹੀ, 28 ਮਾਰਚ 2004  
ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੋ੍ਇਲ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 29 ਮਾਰਚ 2004  
ਗੁ੍ਰਬਚਨ ਵਸੰਘ ਟੰਡਨ, ਨੋਇਡਾ, 29 ਮਾਰਚ 2004  
ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਸਾਵਵਤ੍ਰੀ ਦਿੱ ਤ੍-ਵਛਬਰ, ਨੋਇਡਾ, 29 ਮਾਰਚ 2004  
ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੰਸ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 31 ਮਾਰਚ 2004  
ਕਰਨਲ ਹੰਸ ਰਾਜ ਚੋਪੜਾ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 31 ਮਾਰਚ 2004  
ਮਹਿੱ ਮ ਦਾ ਬੇਗੁ੍ਮ,9 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਨ, ਚਕ ਬੇਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹਾ, 11 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਹਾਜੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਹਨੀਫ਼, ਚਕ ਬੇਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ ਵਜ਼ਲਹਾ, 11 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਸ਼ੇਖ਼ ਨ ਰ ਦੀਨ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਮਸੁਦ ਅਵਹਮਦ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਫ਼ੈਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ, ਪਵਰਆਲ, ਅਟਿੱਕ (ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ) ਵਜ਼ਲਹਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਹਾਜੀ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਪਵਰਆਲ, ਅਟਿੱਕ (ਕੈਂਪਬੇਲਪੁਰ) ਵਜ਼ਲਹਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਸਈਦ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਚੋਆ ਖ਼ਾਲਸਾ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਰਾਜਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਵਰਆਸਤ੍ ਖ਼ਾਨ, ਚੋਆ ਖ਼ਾਲਸਾ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਜਾਨ ਦਾਦ ਖ਼ਾਨ, ਥਮਾਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖ਼ਾਨ, ਥਮਾਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਦਵਵੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਯ .ਐਸ.ਏ ਤ੍ੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, 14 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਚੌਧਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦੀਨ, ਕਿੱਲਰ ਸਈਦਾਂ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, 15 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਵਹਮਦ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, 15 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਇਸ਼ਾਕ, ਰਾਵਲਵਪੰਡੀ, 15 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਮਵਲਕ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਸਲਮ, ਲਾਹੌਰ, 17 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਮੁਸਤ੍ਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤ੍ਰਾਰ, ਲਾਹੌਰ, 17 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਮੁਜਾਵਹਦ ਅਲ-ਹੁਸੈਨੀ, ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ (ਲਾਇਲਪੁਰ), 19 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਘੁਲਾਮ ਰਸੁਲ ਤ੍ਨਵੀਰ, ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ, 19 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 20 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਵਹਦ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 20 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਈਦ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, 21 ਦਸੰਬਰ 2004  



ਸਈਦ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਅਬਿੱ ਂਾਸ ਗ੍ਰਦਜ਼ੇੀ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 21 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਬਦੁਿੱ ਲਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 21 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਅਕਰਮ ਵਰਾਇਚ, ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, 22 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਅਤ੍ਾਉਲਹਾ ਮਵਲਕ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 22 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਲਤ੍ਾਨੀ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 22 ਦਸੰਬਰ 2004 
ਮਸ਼ਕ ਰ ਸਾਬਰੀ, ਮੁਲਤ੍ਾਨ, 22 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਸ਼ੇਖ਼ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ, ਲਾਹੌਰ, 24 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਕਲੇਬ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ਼, ਲਾਹੌਰ, 25 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਕਮਾਰ ਊਰੀਸ਼, ਲਾਹੌਰ, 26 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਸ਼ੇਖ ਨੁਰ ਮੁਹਿੱ ਮਦ, ਲਾਹੌਰ, 27 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਸ਼ੇਖ਼ ਅਰਸ਼ਦ ਹਬੀਬ, ਲਾਹੌਰ, 27 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਉਮਰ ਸਈਦ, ਲਾਹੌਰ, 27 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਸਈਦ ਕਮੁਿੱ ਰੁਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ, ਲਾਹੌਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਆਵਸ਼ਕ ਰਾਹੀਲ, ਲਾਹੌਰ, 29 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਅਲੀ ਬਖ਼ਸ਼, ਲਾਹੌਰ, 30 ਦਸੰਬਰ 2004  
ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਮਾਨ ਵਗ੍ਿੱ ਲ, ਲਾਹੌਰ, 30 ਦਸੰਬਰ 2004; 29 ਸਤੰ੍ਬਰ 2005; 15 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2005  
 

2005 

ਪਰੌਫੇਸਰ ਕੀਰਪਾਲ ਵਸੰਘ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ, 2 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਵਤ੍ਲਕ ਰਾਜ ਉਬਰਾਏ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ,2 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਭਸੀਨ, ਕਪ ਰਥਲਾ, 3 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਇੰਦਰਜੀਤ੍, ਬਟਾਲਾ, 3 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਟੰਡਨ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, 3 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਮਵਹੰਦਰ ਨਾਥ ਖਿੱ ਨਾ, ਅਿੱ ਵਮਰਤ੍ਸਰ,3 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਬਲਦੇਵ ਵਰਮਾ, ਲੁਵਧਆਣਾ, 4 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਰਣਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ (ਅਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ), ਵਪੰਡ ਨਥੁ ਮਾਜਰਾ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ, 4 ਜਨਵਰੀ 2005"  
ਵਵੰਕੀ ਦੇ ਜਮਾਤ੍ੀ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਵਪੰਡ ਨਥੁ ਮਾਜਰਾ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ, 4 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਪਰੋਫੇਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਰੜੋਾ, ਜਲੰਧਰ, 4 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਮੌਲਾਨਾ ਹਵਬਬੁਰ ਰਹਮਾਨ ਸਨਵੀ ਲੁਵਧਆਣਵੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ, 4 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਮਾਨ ਸਾਨੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ,4 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝੰਜੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ, 4 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਰਜਨੀਸ਼ ਟੰਡਨ ਦੇ ਵਪਤ੍ਾ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ, 6 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਬਾਬ ੁਖ਼ਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 6 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕ ਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 6 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਡਾ.ਵਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 6 ਜਨਵਰੀ 2005  



ਪੰਵਡਤ੍ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਾਲੋ, ਪਵਟਆਲਾ, 7 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਅਮਰੀਕ ਚੰਦ ਅਹਲੁਵਾਵਲਆ, ਪਵਟਆਲਾ, 7 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਫਕੀਰ ਵਸੰਘ ਵਵਰਕ, ਲਖਮਰੀ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਕੁਰ ਕਸ਼ੇਤ੍ਰ, ਹਵਰਆਣਾ, 8 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਸਰਦੁਲ ਵਸੰਘ ਵਵਰਕ, ਲਖਮਰੀ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਕੁਰ ਕਸ਼ੇਤ੍ਰ, ਹਵਰਆਣਾ, 8 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਵਵਰਕ, ਲਖਮਰੀ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਕੁਰ ਕਸ਼ੇਤ੍ਰ, ਹਵਰਆਣਾ, 8 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਪਰੇਮਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਗੁ੍ਲਾਟੀ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਵਗ੍ਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਕਪ ਰ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਰਖਸਤ੍ ਪ ਰੀ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਅਫਤ੍ਾਰ ਵਸੰਘ ਜਿੱ ਜ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਪਰੌਫੇਸਰ ਵੀ.ਐਨ.ਦਿੱ ਤ੍ਾ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਲਾਜਪਤ੍ ਰਾਏ ਸੇਠ, ਦੇਲਹੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਪਰੌਫੇਸਰ ਵੀ.ਐਨ.ਦਿੱ ਤ੍ਾ,ਸਾਬਕਾ ਇਵਤ੍ਹਾਸਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਵਤ੍ਰਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੁ੍ਲਾਟੀ, ਦੇਲਹੀ, 11 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਲਮਬਰਦਾਰ ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱ ਂਿੱਮਦ ਹਨੀਫ਼, ਲਾਹੌਰ, 13 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਫ਼ਾਰ ਕ, ਰਾਜਗ੍ੜ, ਲਾਹੌਰ, 13 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਮੁਨੀਰ, ਲਾਹੌਰ, 13 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਘੁਲਾਮ ਹੈਦਰ (75), ਲਾਹੌਰ, 13 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਆਈ.ਏ.ਰਵਹਮਾਨ, 14 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਵਮਆਂ ਮੁਸਤ੍ਫਾ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ, ਲਾਹੌਰ, 14 ਜਨਵਰੀ 2005 
ਵਮਆਂ ਮੁਹਿੱ ਂਿੱਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਲਾਹੌਰ, 14 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਭਗ੍ਵਾਨ ਦਾਸ, ਬਟਾਲਾ, 23 ਜਨਵਰੀ 2005  
ਪਰੌਫੇਸਰ ਵਵਨੈ ਕੁਮਾਰ, ਸਟੌਕਹੋਮ, 3 ਫਰਵਰੀ 2005  
ਸਈਦ ਅਵਹਮਦ ਸਈਦ ਵਕਰਮਾਨੀ, 21 ਮਾਰਚ 2005  
ਆਵਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ,(ਸਰ ਫ਼ਜ਼ਲ-ਇ-ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਟੇੇ) ਲੰਡਨ,6 ਜੁਨ 2005  
ਪਰੌਫੇਸਰ ਪਰੇਮ ਵਸੰਘ ਕਹਲੋਂ, ਨੈਸ਼ਵਵਲ, ਟੇਨੇਸੀ, ਯ .ਐਸ.ਏ., ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ, 15 ਜ ਨ 2005  
ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਵਸੰਘ ਪਸਰੀਚਾ; ਸ਼ਰੀਮਤ੍ੀ ਇੰਦਰਜੀਤ੍ ਕੌਰ, ਹੇਡਵਮਸਟਰੇਸ ਵਮੰਟਗੋ੍ਮਰੀ ਗ੍ਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕ ਲ, ਕਪ ਰਥਲਾ ਦੁਆਰਾ 
1 ਅਗ੍ਸਤ੍ 2005 ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ ਅਤ੍ੇ 1 ਅਗ੍ਸਤ੍ 2005 ਨ ੰ  ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤ੍ਾ ਵਗ੍ਆ  
ਸੁਲੇਮਾਨ ਚੀਮਾ, ਲਾਹੌਰ (ਟੇਲੀਫੋਨ ਦਆੁਰਾ 15:35, ਸਟੋਕਹੋਮ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮੁਤ੍ਾਬਕ), 13 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2005 
ਵਵਮਲ ਇਸਰ, ਦੇਲਹੀ, 30 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2005 
ਹੁਕੁਮ ਕ ਰੈਸ਼ੀ, ਲਾਹੌਰ, 30 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2005  
ਇਕਬਾਲ ਵਸੰਘ, ਦੇਲਹੀ, 31 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2005  
ਸਈਦ ਅਵਹਮਦ ਸਈਦ ਵਕਰਮਾਨੀ, ਲਾਹੌਰ, 31 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2005  
ਕਰਨੈਲ ਵਸੰਘ, ਕਾਕਰਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਵਟਆਲਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, 28 ਨਵੰਬਰ 2005  



ਨਉਗੁ੍ਰਵਦਆਲ ਵਸੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤ੍ਵਹਗ੍ੜ ਸਾਵਹਬ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, 28 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਬਸਤ੍ਾ ਵਸੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤ੍ਵਹਗ੍ੜ ਸਾਵਹਬ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, 28 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਗੁ੍ਰਦੀਪ ਵਸੰਘ, ਵਪੰਡ ਮਾਥੀ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤ੍ਵਹਗ੍ੜ ਸਾਵਹਬ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, 28 ਨਵੰਬਰ 2005 
ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ, ਬੋਰਾਨ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤ੍ਵਹਗ੍ੜ ਸਾਵਹਬ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, 28 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਪੰਵਡਤ੍ਜੀ, ਕਰਨਾਲ, 28 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਦੇਸ ਰਾਜ, ਕਾਕਰਾ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਵਟਆਲਾ, ਪ ਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, 28 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਵਰਚਪਾਲ ਵਸੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ, 28 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਹਰਮੈਲ ਵਸੰਘ, ਗੁ੍ਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ, 29 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਨਸੀਬ ਕੌਰ, ਵਪੰਡ ਫੁਲ ਖੁਰਦ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੁਪਨਗ੍ਰ, 29 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਅਮਰ ਵਸੰਘ, ਡੰਗੋ੍ਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਵਛਤ੍ਰੁ, ਡੰਗੋ੍ਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਅਜੈਬ ਵਸੰਘ, ਗੁ੍ਿੱ ਜ਼ਰਵਾਲ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ, 29 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਹੁਜਾ,ਪਾਨੀਪਤ੍,30 ਨਵੰਬਰ 2005  
ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਪ ਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁ੍ੜਗ੍ਾਂਉ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਬਾਹਰ, 1 ਦਸੰਬਰ 2005 
ਅਸ਼ਵਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ 2005  
ਰਾਜ ਰਾਨੀ ਗੋ੍ਸਾਈ,ਂਨੋਇਡਾ,2 ਦਸੰਂਬੰਰ 2005  
ਵਬਰਗੇ੍ਵਡਅਰ ਸਰਜੀਤ੍ ਵਸੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ 2005 
ਵਸਕੰਦਰ ਲਾਲ ਬਿੱਗ੍ਾ, ਵਦਿੱ ਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ 2005  
ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਵਹਮਦ ਵਵਰਕ, ਸ਼ੇਖ਼ੁਪੁਰਾ (ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਲੀਤ੍ਾ), 30 ਦਸੰਬਰ 2005  
ਚੌਧਰੀ ਤ੍ਵਿੱ ਂਾਕੁਲਾਹ ਵਵਰਕ, ਸ਼ੇਖ਼ੁਪੁਰਾ (ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਲੀਤ੍ਾ), 30 ਦਸੰਬਰ 2005  
ਹਾਜੀ ਮੁਖ਼ਤ੍ਾਰ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਸ਼ੇਖ਼ੁਪੁਰਾ (ਅਵਹਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਲੀਤ੍ਾ), 30 ਦਸੰਂਬੰਰ 2005  
 

2006 
ਆਸਫ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਲਾਹੌਰ (ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ) 3 ਜਨਵਰੀ 2006  
ਅਹਦ ਮਵਲਕ, ਸਟੋਕਹੋਮ, 13 ਜਨਵਰੀ 2006  
ਡਾ. ਹਫ਼ੀਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਮੁਘਲ, ਲਾਹੌਰ, ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਵਊ, 16 ਜਨਵਰੀ 2006  
ਵਰਆਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਚੀਮਾ, ਸਟੋਕਹੋਮ, 16 ਮਈ 2006  
ਜਸਪਾਲ ਵਸੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਲੰਡਨ,8 ਜ ਨ 2006 
ਰੇਜੀਨਲਡ ਮਸੀਹ, ਲੈਨੀਡਲੋਜ, ਵਮਡ-ਵੇਲਸ 5 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨ ੰ ; ਅਤੇ੍ 4 ਅਗ੍ਸਤ੍ 2007 ਨ ੰ  ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ  
ਬੇਰੋਨੇਸ, ਸ਼ਰੀਲਾ ਫਿੱ ਲੇਥਰ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ, 7 ਜੁਲਾਈ 2006 
ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਲਾਹੌਰ, 15 ਦਸੰਬਰ 2006  
 

2007 

ਨਸੀਮ ਹਸਨ, ਹੋਕੇਸੀਨ ਡੇਲਾਵੇਇਰ, ਯ .ਐਸ.ਏ (ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ), 1 ਜਨਵਰੀ 2007  
ਆਯਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ, ਵਲੰਕੋਵਪੰਗ੍, ਸਵੀਡਨ (ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ), 14 ਜਨਵਰੀ 2007  



ਲੇ.ਜਨਰਲ ਆਫ਼ਤ੍ਾਬ ਅਵਹਮਦ ਖ਼ਾਨ,ਲਾਹੌਰ (ਖ਼ਤ੍ ਦਆੁਰਾ), 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007  
ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਫੀਰੋਜ਼ ਦਿੱ ਰ, ਸੋਲਨਾ, ਸਵੀਡਨ, 18 ਫਰਵਰੀ 2007  
ਭੀਸ਼ਮ ਕੁਮਾਰ ਬਕਸ਼ੀ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ, 5 ਮਾਰਚ 2007  
ਮਨਮੋਹਨ ਤ੍ਨੇਜਾ, ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਮਨਚੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ ੇਇੰਟਰਵਵਅ ; 7 ਅਤ੍ੇ 10 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਈ-ਮੇਲ 10 ਮਾਰਚ 2007  
ਡਾ. ਸਵਤ੍ਆ ਪਾਲ ਬਦੇਰ, ਪਰੌਂੌਫ਼ੇਸਰ ਮਨਚੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੇ ਇੰਟਰਵਵਅ ; 11 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਅਤ੍ੇ ਈ-ਮੇਲ 11 ਮਾਰਚ 2007  
ਡਾ. ਤ੍ੇਜਾ ਵਸੰਘ, ਏਡਮਨਟਨ, ਕਨਾਡਾ, ਈ-ਮਲੇ ਦੁਆਰਾ 17 ਮਾਰਚ 2007  
ਗੋ੍ਵਬੰਦ ਠਕਰਾਲ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ, ਚੰਡੀਗ੍ੜ, ਈ-ਮਲੇ ਦੁਆਰਾ 21 ਮਾਰਚ 2007  
ਜਗ੍ਪਾਲ ਵਟਵਾਣਾ, ਡਾਰਟਮਾਉਥ, ਐਨ.ਐਸ, ਕਨਾਡਾ, ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, 11 ਅਪਰੈਲ 2007  
ਕਰਨਲ (ਵਰਟਾ.) ਅਤ੍ਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਡੋਗ੍ਰ, ਲਾਹੌਰ, 10 ਮਈ 2007  
ਵਮਸੇਜ ਬੀ.ਏ.ਚੌਧਰੀ, ਲਾਹੌਰ (ਈ-ਮੇਲ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾ.ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਫ਼ਾਰ ਕ ਨੇ ਭੇਵਜਆ), 22 ਜੁਲਾਈ 2007  
 

2008 

-- 
2009 

ਅਮਜਦ ਬਾਬਰ, ਵਾਵਸ਼ੰਗ੍ਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 11 ਜਲੁਾਈ 2009  
 

2010 

ਇਅਨ ਟੈਲਬਟ, ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਸਾਉਥਮਪਟਨ, ਯ .ਕੇ. ਤ੍ੋਂ ਜਵਾਬ, 19 ਮਾਰਚ 2010 
ਪਰੌਫੇਸਰ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਹਨ ਵਦੈ, ਪਾਨੀਪਤ੍, ਅਰਵਵੰਦ ਵੈਦ ਦਆੁਰਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਅਤ੍ੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, 14 ਅਪਰੈਲ 2010  
ਕੁਮਾਰ ਚੰਦ, ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ, 10  ਮਈ 2010  
ਮੋਨੀ ਚਿੱਢਾ, ਵਦਿੱ ਲੀ ਤ੍ੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਦ ਜਾ ਇੰਟਰਵਵਊ, 28 ਦਸੰਬਰ 2010  
 

2011 

ਵਨਰਮਲ ਤ੍ੇਜ ਵਸੰਘ ਚੋਪੜਾ, ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ (ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ), 5  ਜਨਵਰੀ 2011  
ਡਾ.ਅਜੇ ਕੁ.ਮੇਹਰਾ, ਨੋਇਡਾ, ਯ .ਪੀ., ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤ੍ੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ, 13 ਜਨਵਰੀ 2011  
ਵਬਰਗੇ੍ਡੀਅਰ ਯਾਸੁਬ ਅਲੀ ਡੋਗ੍ਰ, ਲਾਹੌਰ, ਟਲੈੀਫੋਨ ਅਤ੍ੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, 13 ਜਨਵਰੀ 2011  
ਮੁਸ਼ਤ੍ਾਕ ਅਵਹਮਦ, ਦ ਜਾ ਇੰਟਰਵਵਊ, ਸਟੋਕਹੋਮ, 20  ਫ਼ਰਵਰੀ 2011  
ਰਚਨਾ ਆਨੰਦ, ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਤ੍ੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, 21  ਫ਼ਰਵਰੀ 2011  
ਹਾਰ ਨ ਸਲੀਮ ਭਿੱਟੀ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2011  
ਬਤ੍ ਲ ਬੇਗ੍ਮ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਬਰਗੇ੍ਡੀਆਰ(ਵਰ.) ਯਾਸੁਨ ਅਲੀ ਡੋਗ੍ਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਭੇਵਜਆ, 3 ਮਾਰਚ 
2011  
ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪਰਾ, ਸਟੋਕਹੋਮ, 20 ਅਪਰੈਲ 2011  
 

2012 

ਵਰਆਜ਼ ਅ.ਖ਼ਾਨ, ਲੰਡਨ, ਯ .ਕੇ., ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ, 28 ਅਕਤ੍ ਬਰ 2012  
 



2013 

ਸਤ੍ਵਅੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੁ੍ੜਗ੍ਾਂਉ, ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ, 17 ਮਾਰਚ 2013  
ਵਵਸ਼ਾਰਦਾ ਹ ਨ, ਚੇਨਿੱ ਈ, ਈ-ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ, 13 ਮਈ 2013  
 

2014 

ਉਧੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਵਡਤ੍, ਐਮਸਟਰਡਮੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ, 12 ਜੁਲਾਈ 2014  
 

2016 

ਰਾਣਾ ਮੁਹਿੱ ਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਖ਼ਾਨ, ਲਾਹੌਰ, 16 ਮਾਰਚ 2016 
 

  



ਲੇਖਕ  
 

ਪਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਵਤ੍ਆਕ  ਅਵਹਮਦ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਵਚ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 1947 

ਨ ੰ  ਹੋਇਆ. ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ 'ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਜ਼ਵਟੰਗ੍ ਪਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤ੍ੇ ਉਹ 
2013-2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਔਫ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਾਇੰਸੇਸ (ਲੁਮਸ) ਦੇ ਵਵਵਜਵਟੰਗ੍ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ 
ਸਨ. ਇਸ ਵਕਤ੍ ਡਾ.ਅਵਹਮਦ ਸਟੋਕਹੋਮ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ  ਦੇ ਪੌਵਲਵਟਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਰੌਫ਼ੇਸਰ ਏਮੀਰੇਟਸ; 
ਅਤ੍ੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਔਢ ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ ਦੇ ਇੰਸਵਟਚਯ ਟ ਔਫ ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਡੀਸ 
(ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ) ਤ੍ੇ ਔਨੋਰਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੇਲੋ ਹਨ. 
 

 
 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 1986 ਤ੍ੇ ਸਟੋਕਹੋਮ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਤ੍ੋਂ ਪੌਵਲਵਟਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤ੍ੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸਟੋਕਹੋਮ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਪੌਵਲਵਟਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਵਭਾਗ੍ ਤ੍ੇ 1987-2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਾਲੀਮ ਵਦਿੱ ਤ੍ੀ. 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਔਢ ਵਸੰਗ੍ਾਪੁਰ (ਐਨ.ਯ .ਐਸ) ਦੇ ਇੰਸਵਟਚਯ ਟ ਔਫ ਸਾਉਥ 
ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਡੀਸ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜ ਗ੍ਏ. ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ 
ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ: ਦੀ ਗ੍ੈਰੀਸਨ ਸਟੇਟ, ਉਰੀਜੀਨਸ, ਇਵੋਲਯ ਸਨ, ਕਨਵਸਕਵੇਂਸੇਸ 
(1947-2011), ਕਰਾਚੀ: ਔਕਸਫੋਰਡ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਪਰੈਸ, 2013. ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ ਪਾਵਕਸਤ੍ਾਨ 
ਵਮਵਲਟਰੀ ਇਨ ਪੌਵਲਵਟਕਸ: ਔਰੀਜੀਨਸ, ਇਵੋਲਯ ਸਨ, ਕਨਵਸਕਵੇਂਸੇਸ (1947-2011), ਵਨਊ ਦੇਲਹੀ: 
ਏਮੀਰੀਵਲਸ, 2013 ਦੇ ਨਾਂਅ ਤ੍ੇ ਪਰਕਾਸਤ੍ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਡੀਡ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ 
ਐਡਂ ਕਲੀਨਸਡ,: ਅਨਰੈਵੇਵਲੰਗ੍ ਦੀ 1947 ਟਰੇਜੇਡੀ ਥਰ  ਵਸਕਰੇਟ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਰਪੋਰਟਸ ਐਡਂ ਫਰਸਟ-



ਪਰਸਨ ਐਕਾਉਂਟ, ਕਰਾਚੀ: ਔਕਸਫੋਰਡ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਪਰੈਸ, 2012, ਨੇ 2013 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਲਟਰੇਚਰ 
ਫੇਸਟੀਵਲ ਤ੍ੇ ਸਭ ਤ੍ੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਨ-ਵਫਕਸ਼ਨ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵਜਿੱ ਵਤ੍ਆ. ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨ ੰ  ਇੰਡੀਆ ਤ੍ ੇ
ਇਸੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ, 2011 ਵਵਿੱ ਚ ਰੁਪਾ ਪਬਵਲਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. ਸ਼ੋਧ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਦਲਚਸਪੀ 
ਕਈ ਮੁਖ਼ਤ੍ਵਲਫ਼ ਵਵਸ਼ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਵਸਆਸੀ ਇਸਲਾਮ, ਨਸਲ, ਕੌਮੀਵਾਦ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਤ੍ੇ 
ਮਾਇਨਾਵਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ, ਅਤ੍ੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਮੁਤ੍ਾਵਲਆ. ਉਹ ਲਾਹੋਰ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਫਰਾਇਡੇ 
ਟਾਇਮਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹਫ਼ਤ੍ਾਵਾਰ ਕਾਲਮ ਵੀ ਵਲਖਦੇ ਨੇ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ਅ ੁਵਾਦਕ ਦੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ 

1947 ਵਵਿੱ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ੍ ਹੋਰ ਬਹੁਤ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਗ੍ੁਆ ਵਦਿੱ ਤ੍ਾ. ਇਸ ਤ੍ੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ੍, ਮਜਹਬ ਦੇ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜਹਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਤ੍ੋੜਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਗ੍ਿੱਲ ਮੈਨ ੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਤ੍ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ. 

1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੁ ਤ੍ਕ, 1947 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ 
ਸਮਗ੍ਰੀ ਮੌਜ ਦ ਸੀ. ਵਫਰ, 1975 ਤ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਵਕਤ੍ਾਬ ਆਈ: ਲੈਵਪਅਰ ਹੋਰ ਕੌਵਲਨਸ ਦੀ ਵਲਖੀ ਫਰੀਡਮ ਐਟ 
ਵਮਡਨਾਇਟ, ਵਜਸ ਨੇ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਪਹਲ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਇਸ 
ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਵਦਲਾਂ ਨ ੰ  ਛ  ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਜਕਰ ਸੀ. ਹੁਣ, ਤ੍ਕਰੀਬਨ ੪੦ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 
ਪਰੌਫੇਸਰ ਡਾ. ਇਸ਼ਵਤ੍ਆਕ ਅਹਮਦ ਨੇ 1947 ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਖੁਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਇੰਟਰਵਵਉ  ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ. ਭਾਰਤ੍ੀ ਨਾਰੀਵਾਵਦਆਂ ਜੈਦਾਂ ਵਕ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੁਟਾਵਲਆ, ਵਰਤ੍  ਮੇਨਨ ਹੋਰ 
ਕਮਲਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਚ ਗ੍ਈ ਔਰਤ੍ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆ ਪੇਸ਼ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਨੇ, ਮਗ੍ਰ 
ਡਾ.ਅਹਮਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤ੍ੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੀਲਡਵਰਕ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ. 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਤ੍ੋਂ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤ੍ੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਔਫ ਪਾਵਰ ਤ੍ੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਨਕਾਰੀ 
ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਵਸਆਸਤ੍ਦਾਨਾਂ, ਵਬਰਵਟਸ਼ ਹਕ ਮਤ੍ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ੍ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ 
ਜਾਨਕਾਰੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ.  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਸਰਚ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਪਹਲ  ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪੌਵਲਵਟਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪਢਹਾਂਣ 
ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲੰਮਾ ਤ੍ਜਰਬਾ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹ ਪੁਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦਾ ਬਖ ਬੀ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ. 
ਉਹ ਕੋਈ ਤ੍ਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ. ਉਹ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ 
ਵਕ ਵਕਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤ੍ਰਫ ਵਹੰਦ -ਵਸਿੱ ਖ ਹੋਰ ਦ ਜੀ ਤ੍ਰਫ ਮੁਸਵਲਮ, ਦੋਵੇਂ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਤ੍ੋਂ ਦ ਰ ਹੋ ਗ੍ਏ. 
ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੀ ਉਤ੍ਪਤ੍ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤ੍ਫ਼ਸੀਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਦੇ ਨੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਵਮਵਲਅਨ 
ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ੋਂ ਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਰ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ 5-8 ਲਿੱ ਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗ੍ਏ. ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨ ੰ  ਬੇਤ੍ਾਬ ਨੇ.  

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤ੍ੇ 120 ਵਮਵਲਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਹੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪਢਹਣ ਵਾਲੇ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਢਹਣ ਵਾਲੇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਬਹੁਤ੍ ਵਜਆਦਾ ਨੇ. ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਵਜਆਦਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਅਤ੍ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਬਣਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਲਪੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਖੀ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧ ਰੀ ਰਵੇਗ੍ੀ. ਇਹ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਵਕ ਇਹ ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਜਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤ੍ਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇ, ਤ੍ਾਂਵਕ ਇਸ ਵਕਤ੍ਾਬ ਨ ੰ  ਉਹ ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਵਮਲੇ, 
ਵਜਸ ਦੀ ਇਹ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ. 

ਮੈਂ ਪਰੌਫੇਸਰ (ਡਾ.) ਇਸ਼ਵਤ੍ਆਕ ਅਹਮਦ ਸਾਵਹਬ ਨਾਲ 2012 ਤ੍ੋਂ ਲਗ੍ਾਤ੍ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਂ ਹੋਰ 
ਅਕਸਰ ਉੁਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪਢਹਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਖ਼ ਸ਼ਵਕਸਮਤ੍ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਨ ੰ  



ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਤ੍ਾਬ ਦਾ ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤ੍ਰਜਮਾ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ੍ 
ਸੋਹਣਾ ਅਤ੍ੇ ਸੰਤ੍ੋਖਜਨਕ ਤ੍ਜਰਬਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਕਤ੍ਾਬ ਗ੍ੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ 
ਵਕਤ੍ਾਬ ਵਸਿੱ ਵਖਆਵਵਦ, ਗ੍ੈਰ-ਅਕਾਦਵਮਕ ਹੋਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪਢਹ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ 
ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਜਆਦਾ ਤ੍ੋਂ ਵਜਆਦਾ ਲੋਕ ਪਢਹ ਸਕਣ. 

ਮੈਂ ਇਹ ਤ੍ਰਜਮਾ ਅਕਾਦਵਮਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ੇ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਰਗ੍ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ੇ ਕੀਤ੍ਾ 
ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਰਦ  ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤ੍ੇਮਾਲ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ, ਤ੍ਾਂਵਕ ੧੯੪੭ ਵਰਗ੍ਾ ਮਾਹੌਲ ਵਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ਾ 
ਜਾ ਸਕੇ. ਕੁਿੱ ਝ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਜਮਾ ਕਰਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ; ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਖਆ ਵਗ੍ਆ 
ਹੈ. 
 



Dear Reader, 
 
Your valuable comments regarding this Gurmukhi translation and/or regarding 
this book are highly welcome. The Author may be reached at 
billumian@gmail.com.  
 
The translator of the book may be reached at gurpritwb@gmail.com  
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