
 

ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲ� ਸੂਿਬਆਂ ਨੰੂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ : ਇਕ ਸ�ਝਾ ਪੱਖ 

ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਿਭਆਚਾਰ� ਅਤੇ ਕੌਮ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਸਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਰਾਏ               

ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਹਾਕਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਸਆਸੀ ਲੋੜ ਜ� ਖਾਿਹ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।                

ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨ� ਕ�ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਕ�ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਿਸਆਸੀ ਰੁਤਬਾ               

(ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨ� ਿਤਕ ਤੇ ਅਿਨਆਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕ�ਮੀਰੀਆਂ             

ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਮਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੰੂ ਗਿਹਰਾ ਜਖਮ ਿਦੱਤਾ  ਹੈ।  

ਕ�ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਿਸਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਿਵਚਾਰ ਿਸਆਮਾ ਪ�ਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨ� ਿਦੱਤਾ                

ਸੀ ਉਸ ਿਪੱਛੇ ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਮਨ� ਿਬਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਬਪਰ ਤ� ਵੱਖਰੀ ਹਰੇਕ ਹਸਤੀ ਨੰੂ ਤੱੁਛ                 

ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ� � �ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਅਖਵਾ�ਦੀ ਕ�ਗਰਸ ਨ�               

ਇਸ ਿਸਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੰੂ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਿਹੰਦੂਤਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ                 

ਅਖਵਾ�ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨ� ਇਸ ਨੰੂ ਮੂਲ� ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਿਬਪਰ ਤ� ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ (ਧਾਰਿਮਕ,              

ਭਾ�ਾਈ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ) ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੰੂ ਤਬਾਹ            

ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਗਿਹਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟਣ ਦੀ ਮਨ�ਾ ਦਾ ਮੁਜਾਿਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ                

ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਿਵਆਪਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਿਹੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲ� ਕ�ਮੀਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ             

ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਿਹੰਦੂਤਵੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਿਜਹੇ ਹੀ              

ਿਬਆਨ� ਤ� ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸੱਤ ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੰੂ ਿਖੱਤੇ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਪੂਰੇ                    

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕ�ਮੀਰ ਨੰੂ ਕੈਦਖਾਨ� ਿਵਚ ਬਦਲ ਕੇ; ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਨ� ਮ, ਯਨਾਇਟਡ ਨ� �ਨਜ               

ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਿਰਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ               

ਕਰਕੇ ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਿਵਚ ਿਹੰਦੂਤਵੀ                

ਤਾਨਾ�ਾਹੀ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰੋਲ ਦਮਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਰਾਜ, ਸ�ਝ,             

ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ, ਅਨ� ਕਤਾ ਿਵਚ ਏਕਤਾ ਸਭ ਛਲਾਵੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਿਹੰਦੂ ਰਾ�ਟਰ ਦੀ              

ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਤ� ਹੋਈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ                

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖ�ਤ ਵਾਪਰੇ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕ�ਗਰਸ ਨ� ਸੈਕੂਲਰਇਜ਼ਮ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ                



 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਹੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤ� ਨ� ਹਿਥਆ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਹੰਦੂਤਵੀਆਂ, ਸੈਕੂਲਰਇਸਟ�              

ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਨਗੀਆਂ ਨ� ਇੰਡੀਅਨ ਰਾ�ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ               

ਇਕੱਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਿਪਛਲੀ ਡੇਢ ਸਦੀ ਦਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਵਰਤਾਰ ਹੈ। 

ਕ�ਮੀਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕ�ਮੀਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੀ ਹਰ ਕ�ਮੀਰੀ ਮੁਿਟਆਰ ਅਤੇ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਸ               

ਤੇ ਸਦਮੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕਉੰਿਕ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ� ਅਿਜਹਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮ�                 

ਧਾੜਵੀ ਸਲਤਨਤ� ਿਕਸੇ ਭੋਲੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ              

ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੈ। ਬੇ�ੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨ� ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਨੰੂ ਸਰਅੰਜਾਮ                

ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ �ੀਲ ਕ�ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪੀੜ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।                

ਕ�ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਜ� ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਉਹਨ�              

ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹ�ਦ ਅਤੇ ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕ�ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ              

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੌਤ-ਿਦਵਸ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਜੰਮੂ-ਕ�ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਆਗੂਆਂ ਨ� ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ              

ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਨ�  ਚੁਿਣਆ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ।  

ਹੁਣ ਜਦ� ਧਾਰਾ 35-ਏ, ਿਜਸ ਰਾਹ� ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕ�ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਿਵਚ                 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ                 

ਨਾਲ ਿਹੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲ� ਿਖੱਤੇ ਦੀ ਵਸ� ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� �ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ               

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤ� ਇਹ ਖਦ�ਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਙ ਫੌਜੀ ਸੰਗੀਨ� ਦੇ ਜ਼ੋਰ                

'ਤੇ ਕ�ਮੀਰ ਦੀ ਵਸ� ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਵੇਗਾ। 

ਿਕ�ਿਕ ਿਸੱਖ ਜਗਤ ਨ� 1984 ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਘੱਲੂਘਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਤੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ             

ਿਸੱਖ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕ�ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ                  

ਨਸਲਕੁ�ੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਗਾਵੇ।  

ਭਾਵ� ਿਕ ਿਹੰਦੂਤਵੀ ਿਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ� ਿਵਰੁਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ� ਿਜੱਤਣ ਦੀ ਿਫਰਾਕ               

ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮ� ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਿਵਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ              



 

ਤਾਿਲਬਾਨ� ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ� ਅਤੇ ਕੌਮ�ਤਰੀ ਤਾਕਤ� ਦੀ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਿਵਚ               

ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਕ�ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਿਸਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੰੂ ਕ�ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤ� ਿਬਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਤੇ                 

ਕ�ਮੀਰ ਨੰੂ ਦੋ ਟੋਿਟਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਿਲਆਉਣਾ ਇੰਡਅਨ ਿਖੱਤੇ ਿਵਚ                

ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਜਰਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਜ� ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ                

ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨ� ਸੂਿਬਆਂ ਨੰੂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਇਕ ਅਗਲੇਰੇ               

ਪੜਾਅ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ, ਰਾਜਸੀ ਜ�                 

ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਆਸ�-ਉਮੰਗ� ਨੰੂ ਕ�ਦਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਾਸੜ               

ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਤਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ� ਅਤੇ              

ਪਛਾਣ� ਨੰੂ ਮੇਸਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤੀਬਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਅ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ               

ਸੱਿਭਆਚਾਰ� ਅਤੇ ਪਛਾਣ� ਨੰੂ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਿਖਆ ਗੁਰਮਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ               

ਜੋ ਿਸੱਖ ਅਖਵਾ�ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਧਰ� ਮਜਲੂਮ ਕ�ਮੀਰੀ ਿਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਰਵਾਣੀ ਇੰਡੀਅਨ             

ਸਾਮਰਾਜੀ ਿਧਰ ਵੱਲ ਖੜ� ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਦੀ ਇਸ ਭੂਿਮਕਾ ਉਤੇ ਪ��ਨ ਿਚੰਨ�  ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਯੁਨਾਇਟਡ ਨ� �ਨਜ਼ ਵੱਲ� ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦਰਿਮਆਨ ਿਵਵਾਦਤ ਐਲਾਨ� ਗਏ ਇਸ ਿਖੱਤੇ            

ਿਵਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤ� ਦੀਆਂ ਅਿਹਮ ਰਣਨੀਤਕ             

ਰੁਚੀਆਂ (ਸਟਰੈਿਟਿਜਕ ਇੰਨਟਰਸਟ) ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਦੀ ਿਜ� ਦੀ ਿਤ� ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਤੋੜਨ               

ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਿਖੱਤੇ ਨੰੂ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਿਵਚ ਸਦੀਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ�ਝ              

ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਲ�ਘੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਿਤ�ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਰਾਹ� ਖੱੁਲ�ਣ ਜਾ ਰਹੇ                 

ਰਾਹ ਲਈ ਅਿੜੱਕੇ ਖੜ�ਨ ਦਾ ਖਦ�ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੰੂ ਅਰਦਾਸ                 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਦੀਵ� ਅਮਨ ਤੇ ਸ�ਝ ਦੀ ਆਸ                

ਵਜ� ਖੱੁਲ�ਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਲ�ਘੇ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਹੌਲ ਬਿਣਆ ਰਹੇ।  



 

ਕਾਦਰ ਵੱਲ� ਬਖ�ੀ ਮੌਿਲਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਪਨ �ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਦੇ ਅਨ� ਿਤਕ ਜ਼ਲੁਮ, ਧੱਕੇ ਤੇ ਜਬਰ                

ਿਖਲਾਫ ਖੜਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਦੱਤੀ �ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੀ               

ਰਹੇ।  


