
ਜੁੜਾਗਂੇ, ਲੜਾਗਂੇ, 
ਜਜੱਤਾਗਂੇ!

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਲੇਖਕ: ਡਾ ਉਦੋਕੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਕਸਾਨ ਕਵਰਧੋੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦ ੇ
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਕਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣ ੇਹਕੱਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰਕੰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਣੁ ਇਕ ਕਵਆਪਕ ਲੋਕ 
ਲਕਹਰ ਦਾ ਦੀਰਘ ਰਪੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹ।ੈਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਮਾਨ 
ਕਵਚੱ ਐਸਾ ਉਗਰ ਜਾਕਗ੍ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪੂਰਵਕ ਕਨਸ਼ਚਾ ਕਕ 
ਕਜਸ ਨੇ ਆਗੂ ਪ੍ਨਾਲੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ ਨੰੂ ਵੀ 
ਆਪਣ ੇਕਲਾਵ ੇਕਵਚੱ ਲੈ ਕਲਆ ਹ ੈਅਤ ੇਵਸੈੇ ਇਹ ਇਕ ਸੁ਼ਿ ਸੰਕਤੇ 
ਵੀ ਹ।ੈ

ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਕਪਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ 
ਲਕਹਰਾਂ ਨੰੂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦ ੇ ਦਰੌਾਨ 
ਕਵਸਾਹਘਾਤ ਹਏੋ ਸਨ ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਿੂਕਮਕਾ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ 
ਦ ੇਦਾਇਰ ੇਕਵਚੱ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰੌਾਨ ਇਕ 
ਐਸਾ ਆਲੌਕਕਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਕਰਆ ਹ ੈਅਤ ੇਲੋਕ ਮਾਨਕਸਕਤਾ 
ਕਵਚੱ ਇਕ ਐਸਾ ਕਬ੍ਤਾਤਂ ਕਸਰਕਜਆ ਕਗਆ ਹ ੈ ਕਜਸ ਨੇ ਆਗੂ 
ਵਰਗ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ 
ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਹਤੱਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ 
ਹ।ੈ

ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹ ੋਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਅਜੇ ਤਕੱ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਕਸੱਟਾ ਹਨ ਪ੍ੰਤੂ ਹਰ ਬੈਠਕ ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰ 
ਦਾ ਰਵਈੱਆ ਇਸ ਤਥੱ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਅ ਕਰਦਾ ਹ ੈਕਕ ਮਸਲਾ ਹਣੁ 
ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਲੇ ਦੀ ਹਡੱੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਤ ੇਆਗੂ ਹਣੁ 
ਕਵੇਲ ਜਨਤਕ ਵਹਾਅ ਦ ੇਨੁਮਾਂਇੰਦ ੇਹੀ ਹਨ।ਵਸੈੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 
ਹਣੁ ਤਕੱ ਦੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਵਚੱ ਕਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹ ੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਕਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਸੁਿਾਅ ਪ੍ਗਟ ਹ ੋਕਰਹਾ ਹ ੈਉਥੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੜੀ ਨੰੂ ਸਥਾਕਪਤ ਕਧਰ ਦ ੇਵਡੱ ੇਆਗੂ ਦੀ ਅਹ ੰ
ਿਾਵ ਨਾਲ ਜੁਕੜਆ ਮਕਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਦਜੂੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚੱ ਕਕਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨ ਵਾਪਸੀ ਦ ੇ
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਕਰਦੰਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼,ਅੱਕਡਗ 
ਅਤ ੇਅਟਲੱ ਪ੍ਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦ ੇਰਪੂ ਕਵਚੱ ਕਸਰਕਜਆ ਕਬੰਬ ਖੁਰਦਾ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਂਾ ਹ।ੈ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮੀਕਟਗੰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਿਕੇਜਆ ਕਗਆ ਪ੍ਸਤਾਵ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਕਵਚੱ 
ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਜਾਂ ਕਕਹ ਲਵ ੋ ਕਕ ਕਮਆਦ 
ਲੰਘੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ

ਇਸ ਪ੍ਸਤਾਵ ਪੱਤਰ ਕਵਚੱ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਹੁਰਾਉਣੀ ਕਕ 
ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਵ ੋਪਰ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰ ੇਰਦੱ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕਦੱਤੀ ਹ ੈ ਕਕ 
ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਕਕਸਾਨ ਕਹਤੱਾਂ ਕਵਚੱ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਬਹਤੁ ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੋਧ ਦਾ 
ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹਣੁ ਰਦੱ 
ਕਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਜੇ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 
ਨੰੂ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹ।ੈਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਿਜੇੇ ਪ੍ਸਤਾਵ 
ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਾਕਚਆ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ ਕਕਸਾਨ 
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਕਹਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹ ੈਕਕ ਕਾਨੰੂਨ 
ਤਾਂ ਕਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇ ਕਹਤੱਾਂ ਕਵਚੱ ਹਨ ਪਰ ਕਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਨਮਨ 
ਮਾਨਕਸਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਦਰੂ ਅੰਦੇਸ਼ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰਥੱ ਹ।ੈ

ਇਹ ਵੀ ਕਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹ ੈਕਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਜਥੇ ਕਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 
ਦ ੇਆਗੂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਪ੍ਤੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਉਥੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ੍ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰਕੁ 
ਅਤ ੇਸਮਾਕਜਕ ਮਾਕਧਅਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਹਰ ਨੁਕਤ ੇਤੋਂ 
ਜਾਣਕਾਰ ਅਤ ੇਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਤਕੱ ਜਾਣ ੂਹ।ੈ

ਹਣੁ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਪ੍ਸਤਾਵ ਪੱਤਰ ਦ ੇਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵ ਨੰੂ ਫਰਲੋੀਏ ਤਾਂ 
ਉਹ ਝੂਠ ਦ ੇਪੁਲੰਦ ੇਤੋਂ ਵਧੱ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਸ ਵਡੱ ੇਸਨਅਤੀ 
ਘਰਾਕਣਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕ ੇਦਾਕਗਆ ਕਗਆ ਗੋਲਾ 
ਹੀ ਸਮਕਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈਕਜਸ ਕਵਚੱ ਖਰੀਦ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ 
ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤ ੇਸਕਥਰਤਾ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹ ੈਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇ
ਕਨਜੀ ਅਦਾਰ ੇਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਕਨੰਾ ਕੁ ਕਚਰ 
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਕੱਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈਇਹ 
ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹ ੈਕਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਏਜੰਸੀਆਂ ਖਤਮ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਨਜੀ ਅਦਾਕਰਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਮੁੱਲ ਦਵਾ ਕ ੇ ਅਤ ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੰੂ 
ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦ ੇਬੰਦ 
ਹਣੋ ਦਾ ਿਾਡਂਾ ਵੀ ਕਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਕਸਰ ਿਨੰ ਕ ੇਸਾਰ ੇਅਕਧਕਾਰ ਕਨਜੀ 
ਸਨਅੱਤੀ ਘਰਾਕਣਆਂ ਨੰੂ ਕਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।

ਕਜਨਸ ਦ ੇਿਡੰਾਰ ਦ ੇਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ 
ਵਧੇਗੀ ਅਤ ੇ ਕਕਸਾਨ ਕਲੋੋਂ  ਸਸਤ ੇ ਿਾਅ ਖਰੀਦੀ ਕਜਣਸ ਕਨਜੀ 
ਅਦਾਰ ੇਆਪਣ ੇਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇਮੁੱਲ ਉਪਰ ਲੋੜਵਦੰਾਂ ਨੰੂ ਵਚੇਣਗੇ।ਬੇਸ਼ਕ 
ਕਹਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹ ੈਕਕ ਿਡੰਾਰ ਅਤ ੇਸੰਿਾਲ ਦ ੇਹਕੱ ਕਕਸਾਨ ਕਲੋ 
ਹਣੋਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹ ੈਕਕ ਕਕਸਾਨ ਕਲੋ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੰੂ 
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਿਡੰਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੰਿਾਲ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ ਅਤ ੇਸਾਧਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਥਸਤਾਵ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਕ ਕਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 
ਰਦੱ ਕੀਤਾ ਹ ੈਦਰਅਸਲ ਕਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੱਖੀ 
ਨਹੀਂ ਬਲਕਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵਡੱ ੇ ਸਨਅਤਕਾਰੀ 
ਘਰਾਕਣਆਂ ਦਾ ਸਾਕਜਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਕਜਸ ਨੰੂ 
ਰਦੱ ਕਰਕ ੇ ਕਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ  ਅਤ ੇ ਰੋਸ਼ਨ 
ਕਦਮਾਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਦੱਤਾ ਹ।ੈ

ਇਕੱ ੋ ਨਾਹਰਾ - ਲੜਾਗਂੇ, 
ਜਿੱਤਾਗਂੇ!
ਲੇਖਕ: ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ 
 

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੜੀਅਲ ਮੋਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਲੀਹ ’ਤ ੇਕਲਆਉਣ ਲਈ ਨਾਹਰਾ ਕਦੱਤਾ ਸੀ “26-27 
ਨਵਬੰਰ ਨੰੂ ਕਦਲੱੀ ਚੱਲੋ”। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡ ੇਐਲਾਨ ਨੰੂ ਫਕੋਾ 
ਦਬਕਾ ਸਮਕਝਆ। ਆਪਣ ੇਹਕਰਆਣ ੇਦ ੇਸੰਘੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ 
ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਠੱਲਣ-ਰਕੋਣ ਦਾ ਹਕੁਮ ਦ ੇਕ ੇਮੋਦੀ ਕਨਸਕਚੰਤ ਹ ੋਕਗਆ 
ਕਕ ਚਲੋ ਹਣੁ ਇਹ ਮਹੀਨਾ-ਖੰਡ ਪੰਜਾਬ-ਹਕਰਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤ ੇ
ਬੈਠਣਗੇ ਅਤ ੇ ਅੱਕ-ਥੱਕ ਕ ੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡ ੇ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦ ੇਮਾਹਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਕਕਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੱ ੇਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕਦੱਤਾ। ਪਕਹਲ ਸਾਡ ੇਹਕਰਆਣ ੇ
ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ 25 ਨਵਬੰਰ ਨੰੂ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ, 
ਕਰਨਾਲ ਅਤ ੇ ਪਾਣੀਪਤ ਕਵਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਤ 
ਕਕਲੇ੍ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਕਵਚੱ ਟਰਕੈਟਰਾਂ ਦ ੇਟਾਇਰਾਂ ਹਠੇ 
ਦਰੜਦ੍ ੇਹਏੋ, ਮਾਰਥੂਲ ਲੰਘ ਕ ੇਕਦਲੱੀ ਦੀਆਂ ਬਰਹੂਾਂ ਉਤੱ ੇਪਹੁਚੰ 
ਦਸਤਕ ਦ ੇਕਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੇਕਰਤ ਹ ੋਕ ੇਪੰਜਾਬ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤ ੇ
ਜਥੇਬੰਦ ਕਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਿੂ, ਖਨੌਰੀ, ਪਹਵੇਾ, ਰਤੀਆ ਆਕਦ 
ਸਮੂਹ ਨਾਕਕਆਂ ਨੰੂ ਤੜੋਦ ੇ ਹਏੋ, ਅੱਥਰ ੂ ਗੈਸ ਅਤ ੇ ਸਰਦ ਮੌਸਮ 
ਕਵਚੱ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕਦਆ,ਂ ਟਨਾਂ ਿਰ ੇ
ਕਕੰਰੀਟ ਬਲਾਕਾ,ਂ ਬੈਰੀਕਡੇਾ,ਂ ਬਲੇਡ ਦੀ ਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਡੰਦੇਾਰ 
ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾ,ਂ ਕਮੱਟੀ ਦ ੇਢਰੇਾ,ਂ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਡੂਘੰੀਆਂ 
ਖਾਈਆਂ ਅਤ ੇ ਰਾਹ ਰਕੋਣ ਲਈ ਖੜ੍ ੇ ਕੀਤ ੇ ਕਟਪੱਰਾਂ-ਟਰਕੱਾਂ ਨੰੂ 
ਧੱਕਦ-ੇਉਲੰਘਦ ੇ ਆਪਣ ੇ ਹਕਰਆਣਵੀ ਕਕਸਾਨ ਿਰਾਵਾਂ ਦ ੇ ਮੋਢ ੇ
ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਲੱੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੱ ੇਆ ਧਮਕ।ੇ ਪੰਜਾਬ 
ਅਤ ੇਹਕਰਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦ ੇਝਕੰਡਆਂ 
ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ’ਚ ਕਲਪਟੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 
ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਕਾਫ਼ਲਾ, ਟਰਕੈਟਰਾਂ ਦ ੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ 
ਵਗੰਾਰਵੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕਵਚੱ ਗੂੰਜਦ ੇਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਕੋਾ ਕਦਦੰ ੇਗੀਤ, 
ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕਨੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਲੈਸ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕੱ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਦਲੱੀ ਫ਼ਤਕਹ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਕਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ੀਲ ਫਜੌ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤ ੇ
ਜਥੇਬੰਦ ਕੂਚ ਜਾਪਦਾ ਹ।ੈ

 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਦਲੱੀ ਤਕੱ ਉਨ੍ਾਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੱ-ੇ 
ਕਜਨ੍ਾਂ ਉਤੱ ੇਆਮ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚੱ ਵੀ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਕਸਆਂ ਕਵਚੱ 
ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ- ਵਾਹ-ੋਦਾਹੀ ਜੰਗ ਲੜਦ ੇ ਸਾਡ ੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਕਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਕਰਕ ੇ ਸਾਬਤ ਕਰ 
ਕਦੱਤਾ ਕਕ ਉਹ ਕਸਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਅਤ ੇਗੀਤਾਂ ਕਵਚੱ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 
ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਮਾਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ 
ਮਸ਼ੀਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੱ ੇਸਰਕਾਰ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਕਵਚੱ ਕਰਨ ਕਵਚੱ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦ ੇਮਾਕਹਰ ਹਨ। 26-27 ਨਵਬੰਰ ਦ ੇ
ਇਸ ਸਮੱੁਚੇ ਜੰਗੀ ਕੂਚ ਕਵਚੱ ਕਸਰਫ਼ ਇਕੱ ਕਕਸਾਨ ਯੋਧਾ ਕਜ਼ਲ੍ਾ 
ਮਾਨਸਾ ਦ ੇ ਕਪੰਡ ਕਖਆਲੀ ਚਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧੰਨਾ 
ਕਸੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹ ੋਕਗਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਦੀ ਕਕਸੇ ਗਲਤੀ 
ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਕ ਇਕੱ ਵਪਾਰਕ ਟਰਕੱ ਦ ੇਚਾਲਕ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ 
ਕਾਰਨ।

 26 ਨਵਬੰਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦਲੱੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ-ਹਕਰਆਣਾ, 
ਕਹਮਾਚਲ ਅਤ ੇਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਕਰਨਾਲ ਤ ੇਰਹੋਤਕ 
ਵਾਲੇ ਦਵੋੇਂ ਪ੍ਮੁੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵਅੇ ਜਾਮ ਹਨ। ਪੰਜ-ਚਾਰ ਕਦਨਾਂ 
ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ ਅਤ ੇਉਤੱਰਾਖੰਡ ਦ ੇਕਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਲੱ ਜਾਂਦ ੇਦ ੋ
ਹਰੋ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਕਦੱਤ।ੇ ਹਣੁ ਸਕੀਮ ਹ ੈਕਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦ ੇਹਲਕ ’ਚ ਫਾਨਾ ਠੋਕਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਤ ੇਆਗਰਾ ਵਾਲੇ ਦਖੱਣ-

ਪੱਛਮ ਦ ੇਦਵੋੇਂ ਰਾਹਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 
ਨਤੀਜਾ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਕੱੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਇਨਕਾਰੀ ਰਕਹਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡ ੇਕਕਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 
ਵਲੱੋਂ  ਅੰਦਲੋਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਮੱੁਖ ਮੰਗਾਂ ਉਤੱ ੇਸਾਰ ੇਦਬਾਅ ਅਤ ੇਗੋਦੀ 
ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਕੂੜ ਪ੍ਚਾਰ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਚੱਟਾਣ ਵਾਗਂ ਡਟੀ ਹਈੋ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਲਈ ਹਣੁ ਉਲਟਾ ਪ੍ਚਾਰ ਦ ੇਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੋਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦ ੇ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਕਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹ।ੈ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ  
ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜੁ਼ਰਗ, ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇ ਬੱਚੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ 
ਉਤਾਵਲੇਪਣ ਤ ੇਿੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ“ਘੇਰਾ 
ਡਾਲੋ - ਡਰੇਾ ਡਾਲੋ” ਸੱਕਤਆਗ੍ਕਹ ਉਤੱ ੇਡਟ ੇਹਏੋ ਹਨ। ਹਕਰਆਣਾ, 
ਪੰਜਾਬ, ਕਦਲੱੀ ਅਤ ੇ ਹਰੋਨਾਂ ਸੂਕਬਆਂ ਦ ੇ ਕਕਸਾਨ, ਆੜਤੀ, 
ਦਕੁਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਸਮਾਕਜਕ-ਧਾਰਕਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਆਮ 
ਲੋਕ ਕਦਲ ਖੋਲ੍ ਕ ੇ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਕਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 
ਅਣਕਕਆਸੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਦੇਸ਼-ਕਵਦੇਸ਼ ਦ ੇ
ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤ ੇ ਕਨਰਪੱਖ ਕਹਸੱਾ, ਅੰਦਲੋਨ ਦੀਆਂ 
ਸਹੀ ਅਤ ੇਪ੍ੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਕਦ੍ਸ਼ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣ ੇਪਹੁਚੰਾ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਕਵਚੱੋਂ 
ਜਨਤਾ ਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੱੋਂ  ਵੀ ਇਸ ਹਕੱੀ 
ਅਤ ੇਅਮਨਪੂਰਨ ਕਕਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਕਵਆਪਕ ਕਹਮਾਇਤ ਕਮਲ 
ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹਠੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਪੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ 
ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹ ੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਕਾਰਪੋਰਟੇਪ੍ਸਤ ਕਫਰਕੂ ਤ ੇ
ਫਾਕਸਸਟ ਕਵਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਤਨੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰਦੱ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ।

 ਉਲਟਾ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਆਪਣ ੇਕਪੱਠੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁਟੱ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਅੰਦਲੋਨ ਨੰੂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਕਹਸੰਕ ਬਣਾਉਣ 
ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਉਹ ਕਕਸਾਨਾਂ ਕਵਚੱ ਆਪਣ ੇ ਿੜਕਾਊ ਏਜੰਟ ਵਾੜ ਕ ੇ ਜਾਂ ਕਗਣ 
ਕਮੱਥ ਕ ੇਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾ ਕ ੇਇਸ ਉਤੱ ੇਅਣਮਨੱੁਖੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 
ਨੰੂ ਵਾਕਜਬ ਠਕਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕਫ਼ਰਾਕ ਕਵਚੱ ਹ।ੈ 

 ਕਕਸਾਨ ਵੀਰ,ੋ ਇਕੱਜੁੱਟ ਰਹ ੋ ਅਤ ੇ ਹਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇ
ਿੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹ।ੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਪਆਰ 
ਅਤ ੇਸਕਹਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰਖੋੱ। ਹਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਪੰਗੇਬਾਜ਼ ਤ ੇਿੜਕਾਊ 
ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ,ੋ ਫਜੂ਼ਲ ਦੀਆਂ ਫੜਾ੍ਂ ਜਾਂ ਚੱਕਵੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਨਖੇੜਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤ ੇਨਾਹਕਰਆਂ 
ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡ ੇਇਕੱਜੁੱਟ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤ ੇਅਮਨਪੂਰਨ ਅੰਦਲੋਨਾਂ 
ਨੰੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਗਰਜੇ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 
ਕੁਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ।
 
 ਹਣੁ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ, ਸਬਰ ਅਤ ੇਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਵਕਤ ਹ।ੈ ਸੋ ਹਰ ਿੜਕਾਹਟ ਅਤ ੇਫੁਟੱ ਪਾਊ ਸਾਕਜਸ਼ 
ਨੰੂ ਧੀਰਜ ਅਤ ੇਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕਦਆਂ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਨਾਹਰ ੇਉਤੱ ੇਕਟਕ ੇਰਹ ੋ- “ਲੜਾਗਂੇ - ਕਜੱਤਾਗਂੇ!”

“ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਵਚਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸਾਣ ’ਤ ੇਤਜੇ਼ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ”

- ਭਗਤ ਜਸੰਘ

ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤ ੇ ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਕਨੈ ਕਰ:ੋ

ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ 
ਆਪਣੀ 
ਆਵਾਜ਼
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ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤ ੇਕਲਾ 
ਲੇਖਕ: ਜਕਤਦੰਰ ਮੌਹਰ

ਕਜਹੜੀਆਂ ਕਫ਼ਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖੇਦ ੇਹਾਂ| ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜਦ੍ ੇ
ਹਾਂ। ਕਲਾ ਦ ੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਰਪੂ ਬਾਰ ੇ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਲਕਖਆ ਅਤ ੇ
ਬੋਕਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਰ ਜੇ ਥੋੜ ੇਕਜਹ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਕਲਖਣਾ 
ਹਵੋ ੇਕਕ ਕਲਾ ਕੀ ਹ?ੈ ਮੈ ਕਹਾਗਂਾ ਕਲਾ ਇਕ ਅਕਜਹਾ ਵਸੀਲਾ ਹ ੈ
ਕਜਹੜਾ ਬੰਦ ੇਨੰੂ ਬੰਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ।ੈ ਬੰਦ ੇਦੀ ਸੰਵਦੇਨਾ ਨੰੂ ਦਜੂੇ 
ਬੰਦ ਤਕੱ ਪੁਚਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ  ਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲੇ ਦ ੇ ਦੁਖੱ-ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ 
ਬੰਦ ੇਨੰੂ ਕਰਵਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ  ਕਲਾ ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ ਅਕਜਹਾ ਿਾਵ ਜਗਾ 
ਕਦਦੰੀ ਹ ੈਕਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹ ੈਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮਕਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ
 
 ਕਲਾ ਵਾਗੂਂ ਘੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ੇਨੰੂ ਬੰਦ ੇਦ ੇਨੇੜ ੇਲੈਕ ੇਆਉਦਂ ੇ
ਨੇ। ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹ ੈਅਤ ੇਕਮੰ ਵੀ। ਘੋਲ 
ਕਵਚ ਬੰਦਾ ਕਕਹਦੰਾ ਹ ੈਤਰੇੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਹ ੈਅਤ ੇਤਰੇੀ ਮੇਰੀ 
ਕਜੰਦਗੀ ਇਕ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਕ ੇ ਕਈੋ ਹਲੱ ਕਢੱ ਸਕਦ ੇ ਹਾਂ। 
ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਕਕ ਉਹਨੇ ਹਕੱ ਖੋਹਣ 
ਵਾਕਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹ ੈਕਕ ਹਕੱ ਲੈਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ।  
 
 ਜੇ ਕਈੋ ਕਲਾ ਬੰਦ ੇਨੰੂ ਬੰਦ ੇਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨੀਂ ਨਹੀਂ 
ਕਸਖਾਉਦਂੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣ ੇ ਵਾਲੇ ਕਕਰਤੀ ਬੰਦ ੇ ਨੰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ 
ਗਰਦਾਨਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾ ਥੁੜਕਚਰੀ ਅਤ ੇਖਤਰਨਾਕ ਹ।ੈ ਇਸੇ 
ਤਰਾਂ ਜੇ ਕਈੋ ਘੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਉਤੱਮ ਹਣੋ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਕਜਸ ਕਵਚ ਕਕਸੇ ਹਰੋ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਜਾਂ 
ਕਕਸੇ ਹਰੋ ਕ਼ਿੱਤ ੇਦ ੇਬੰਦ ੇ ਨੰੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 
ਘੋਲ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ  ਹਕੱ ਦ ੇਸੱਚ ਦ ੇਸੰਘਰਸ਼ ਕਵਚ ਲੱਗੇ 
ਸਾਡ ੇਕਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦਰੂ ਵੀਰ ਅਤ ੇਿਣੈਾਂ ਕਬਹਤਰ ਮਨੱੁਖੀ ਕਜੰਦਗੀ 
ਦ ੇਸੁਫ਼ਨੇ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਜਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਕਜਥੇ ਸਿ 
ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਵੋਗੇਾ । ਸਿ ਲਈ ਰਟੋੀ ਹਵੋਗੇੀ। ਸਿ ਮਾਣ ਨਾਲ 
ਕਜੰਦਗੀ ਕਜਊਣਗੇ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਿਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇ
ਕਲਾ ਨੰੂ ਸਲਾਮ।

ਪੜਨ੍ ਦੀ ਤਾਂਘ
ਲੇਖਕ: ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ

ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ਟੋ ੋਦਖੇ ਕ ੇਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹ ੋਕਗਆ ਹਵੋਗੇਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ 
ਇਕਲੇੱ ਬੈਠੇ ਇਕੱ ਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਬਹਤੁ ਹੀ ਨੇੜ ੇਕਰਕ ੇਪੜਨ੍ 
ਦੀ ਕਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ| ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਕਵਚੱ ਸ਼ਾਕਮਲ ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 
ਫ਼ਟੋੋਆਂ ਕਖੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰ ੇਦੋਸਤ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਕ ੇਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਟੋ ੋਕਰਨ ਨੰੂ ਕਕਹਾ| ਪਰ ਬਾਪੂ ਵਲੱ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 
ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਦਕੇਖਆ ਤਾਂ ਫ਼ਟੋ ੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਧਾਰ 
ਕਲਆ ਸੀ ਕਕ ਮੈਂ ਕਲੋ ਜਾ ਕ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਗਂੀ| ਸੋ ਫ਼ਟੋ ੋਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੋ ਜਾ ਕ ੇ ਪੁੱਕਛਆ ਕਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਐਨਕ ਘਰ ਰਕਹ 
ਗਈ? ਕਕਹਦੰੇ, “ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੰੂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂਾ, 
ਬੱਸ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣ ਲੈਨਾਂ ਆ,ਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕ ੇਕਈੋ ਕਈੋ ਅੱਖਰ ਉਠੱ 
ਖੜਦਾ!” ਮੈਂ ਪੁੱਕਛਆ ਕਕ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ ੍ਕ ੇਸੁਣਾਵਾਂ! ਕਕਹਦੰ ੇਕਕ 
ਫੇਰ ਤਾਂ ਪੱੁਤ ਮੇਕਰਆ ਕਮਾਲ ਹਜੂੋ!

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਕਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੱੋਂ  ਛਾਕਪਆ 4-5 
ਪੰਕਨਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜਦ੍ੀ ਰਹੀ ਤ ੇਯਕੀਨ ਮੰਕਨਓ ਬਾਪੂ 
ਜੀ ਉਸਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕਰਦ ੇਰਹੇ| ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਵਰ੍ ੇਹ,ੈ 
ਲੁਕਧਆਣਾ ਕਜ਼ਲੇ੍ ਦ ੇ ਕਪੰਡ ਝਰੋੜਾਂ ਦ ੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ| ਗੱਲ 
ਕਰਕਦਆਂ ਈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜੇਬ ਕਵਚੱੋਂ ਇਕੱ ਬਹਤੁ ਪੁਰਾਣੀ ਕਜਹੀ ਕਨੱਕੀ 
ਕਜਹੀ ਡਾਇਰੀ ਕਢੱੀ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਖ ਕ ੇਦਣੇ ਨੰੂ ਕਕਹਾ! ਮੈਂ 
ਕਕਹਾ ਨੰਬਰ ਕਲਖ ਦਵਾਂ? ਕਕਹਦੰੇ, “ਧੀਏ ਕਪੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਖ ਦੇ, ਮੈਂ 
ਤਰੇ ੇਕਪੰਡ ਵਲੱ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਨੰੂੈ ਲੱਿ ਕ ੇਕਮਲਣ ਆਊਗਂਾ, 
ਤੂ ੰਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਕਸਖਾਇਆ|” ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਕਸਰਫ਼ 
ਪੜ ੍ਕ ੇਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਸਖਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਸੀ| 

 ਓਨੇ ਕਵਚੱ ਈ ਮੈਂ ਦਕੇਖਆ ਕਕ ਬਾਪੂ ਕਲੋ ਕਬੰਲ ਨਹੀਂ 
ਦੀਂਹਦਾ ਤ ੇਉਸ ਸ਼ਾਮ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਬੜੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ| 
ਪੁੱਛਣ ‘ਤ ੇਪਤਾ ਲੱਕਗਆ ਕਕ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕ ੇਨਾ ਆਏ ਤ ੇਏਧਰ 
ਨੇੜ ੇਕਈੋ ਵਡੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਹਾ| ਨੇੜ ੇਲੱਗੀ ਇਕੱ ਟਰਾਲੀ ਕਲੋ 
ਖੜ ੇ ਰਟੋੀ ਖਾਂਦ ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਕ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੰੂ 
ਰਜਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਣੇ| ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਕ ਉਹ 
ਕਰਨਗੇ| ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਵਚੱ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾ ਕਲਆ, ਪਰ 
਼ੁਿਦ ਨੰੂ ਕਬੰਲ ਕਵਚੱ ਬੈਕਠਆਂ ਝਰੋਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਈ ਖਾ ਕਰਹਾ ਸੀ|

 ਘੰਟ ੇਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਕਡਆਂ ਕਵਚੱ ਇਕੱ ਵੀਰ ਦਾ 
ਇੰਸਟਾਗ੍ਾਮ ‘ਤ ੇਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਗਆ ਕਕ ਿਣੈ ੇਬਾਪੂ ਜੀ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਈ 
ਦ ੇਕਦੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਕਵਚੱ ਸੌਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਕ ਇੱਥੇ 
ਕਨੱਘ ਹ,ੈ ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਕਹ ਕ ੇਮਨਾਂ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਕਕ ਪੁੱਤਰ 
ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਉਠੱ ਖਕੜਆ ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦ ੇਮੈਦਾਨ ਕਵਚੱੋਂ ਿਜੱਣ 
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਵੋਗੇੀ| ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤ ੇਕਵਛੀ ਦਰੀ ‘ਤ ੇਈ 
ਸੁੱਤੇ|

 ਮੇਰ ੇ ਕਪਆਰ ੇਵੀਰ ੋਤ ੇਿਣੈ ੋਇਹ 85 ਸਾਲ ਦ ੇਸਾਡ ੇ
ਇਕੱ ਦਾਦ ੇਦ ੇਹੌਂਸਲੇ ਤ ੇ ਕਗਆਨ ਦੀ ਕਮਸਾਲ ਹੈ| ਸਾਡ ੇਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਦਾਦ-ੇਦਾਦੀਆਂ ਤ ੇਮਾਪੇ ਇਥੇ ਇਹ ੋਕਜਹ ੇਹੌਂਸਲੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ 
ਫੇਰ ਿਲਾ ਅਸੀਂ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਕਕਉ ਂਨਾ ਰਹੀਏ|

ਦ ੋਕਕਸਾਨ
ਲੇਖਕ: ਤਨਵੀਰ

ਮੇਰਾ  ਗੁਆਂਢੀ ਕਪੰਡ ਹ ੈਬੱਪੀਆਣਾ। ਇਥੋਂ ਦ ੋਕਕਸਾਨ ਕਦਲੱੀ ਗਏ 
ਨੇ। ਧਰਨੇ ਚ। ਦਵੋਾਂ ਦੀ ਵਟੱ ਸਾਂਝੀ  ਹ।ੈ ਇਕ ਦਾ ਮੁਰਗੀ ਫ਼ਾਰਮ ਹ।ੈ 
ਲੜ ੇ ਹਏੋ ਨੇ, ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹ।ੈ ਇਕ ਨੇ ਦਜੂੇ ‘ਤ ੇ ਕਸੇ ਕੀਤਾ 
ਹਇੋਆ ਹ।ੈ ਕਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰੇ ੇਦਜੂੇ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ-ੈਲੈ ਬਾਈ 
ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਇਹ ਕਲੋ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਥੋੜਾ ਕਚਰ ਚੁੱਪ ਰਕਹ 
ਆਖਦਾ ਹ-ੈ ਬਾਈ ਪਕਹਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਾਰ ਤਰੇ ੇਕਵਰੁਧੱ ਕਸੇ ਵਾਪਸ 
ਲਊ ਯਰ। ਕਦਲੱੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹ।ੈ ਦਵੋੇਂ ਕਸੇ ਕਜੱਤ ਗਏ ਨੇ।

ਕਦਲੱੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਲੇਖਕ: ਕਵਕੱੀ ਮਹੇਸਰੀ, ਸ਼ੰਿੂ ਬਾਰਡਰ, ਲਾਇਬਰਰੇੀ

ਕਦਲੱੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੀ ਹਈੋ ਹ।ੈ ਜੂਝਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ੇਨਾਅਰ ੇਤ ੇ
ਜੈਕਾਰ ੇਕਦਲੱੀ ਦ ੇਤ਼ਿਤ ਨੰੂ ਕਬੰਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਕਕਰਤਾਂ ਦ ੇਰਾਕਖਆਂ ਨੇ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਡੱਾ ਧੱਕਾ ਮਾਕਰਅਾ ਹ।ੈ 
ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਏਕ ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕਜੱਤਾਂ 
ਦਰਜ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਤ ੇਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਕਚਕਹਰੀ ਕਵਚੱ ਝੁਕਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਕਵਚੱ ਅਗਵਾਨੰੂ ਿੂਕਮਕਾ ‘ਚ 
ਡਕਟਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਵਾਨੀ ਤ ੇਕਕਸਾਨੀ ਦ ੇਏਕ ੇਦ ੇਇਕਤਹਾਸਕ ਕਛਣ 
ਜੀਅ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ ਦਰੂ ਜਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕਦਲੱੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰ ੂਕ ੇਨੇੜ ੇ
ਕਰ ਲਈ ਅੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵ ੇਤ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡਕੱਣ ਲਈ 
ਲਾਏ ਪੱਥਰਾਂ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਚੁੱਲੇ ਮਘਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਦਲੱੀ ਨੰੂ ਵੜਦ ੇਕਦਓ 
ਕਦੱ ਰਡੋਾਂ ਉਤੱ ੇਨਵੇਂ ਕਪੰਡ ਵਸ ਚੁੱਕ ੇਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਿਲਾ ਚਾਹੁਣੰ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਨੁੀਆਂ ਸਾਹਮਣ ੇਇਕੱ ਕਮਸਾਲੀ ਕਕਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹਨ। ਕਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੰੁਹਾਂ ਦੀ ਕਕਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ ੇ ਮੈਦਾਨ ਵਲੱ ਮੋੜ ਕਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ 
ਵਰਗ ਇਸ ਸਾਂਝ ੇਅੰਦਲੋਨ ਕਵਚੱ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ 
ਤ ੇਊਰਜਾ ਦਾ ਸ੍ੋਤ ਹ ੈਅੱਗੇ ਹਕੋ ੇਲੜ ਕਰਹਾ ਮਜ਼ਦਰੂ ਤ ੇਕਕਸਾਨ। 
ਅੰਨਦਾਤ ੇਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਲਲਕਾਰ ਹ,ੈ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜਜ਼ਬੇ ਕਦਲੱੀ ਨੰੂ 
ਲਲਕਾਰ ੇਮਾਰ ਮਾਰ ਵਗੰਾਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਕਦਲੱੀ ਦਬੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹ।ੈ 
ਤ਼ਿਤ ੇ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰ ੂ ਗੋਕਬੰਦ ਕਸੰਘ, 
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਕਸੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਕਸੰਘ ਤ ੇਿਗਤ ਕਸੰਘ 
ਵਾਲਾ ਇਕਤਹਾਸ ਦਹੁਰਾ ਰਹ ੇ ਹਨ। ਕਦਲੱੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਔਰਗੰੇ ਤ ੇ
ਕਹਟਲਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡ ਚ ਵੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ 
ਹ।ੈ ਕਦਲੱੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦੱਾਂ ਤ ੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ੇ ਨੰੂ ਲੋਚਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕਪੰਡ ਬੰਨ ਲਏ ਹਨ। ਚਾਰ ੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਚ ਖੂਨ 
ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਨ ਦ ੇਪੱਕਣ ਦੀ ਮਕਹਕ ਹ।ੈ ਕਦਲੱੀ ਦ ੇ
ਪ੍ਵਸੇ਼ ਦਆੁਰ ਤ ੇਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਪਦ ੇਚੁੱਕਲਆਂ ਚ ਿਾਈ ਲਾਲੋ ਦ ੇਚੁੱਲੇ੍ 
ਦੀ ਅੱਗ ਹ।ੈ ਤ ੇਕਦਲੱੀ ਦ ੇਹਨੇਕਰਆਂ ਚ ਦਰੂ ਕਕਤ ੇਮਲਕ ਿਾਗੋ ਦਬੱੇ 
ਪੈਰੀਂ ਆਪਣੀ ਕਚ਼ਿਾ ਕਚਣ ਕਰਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹ।ੈ 

        ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਕਵਚੱ ਇਪਟਾ ਮੋਗਾ ਆਪਣੀ ਰਗੰਮੰਚ ਮੰਡਲੀ 
ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਿੂਕਮਕਾ ‘ਚ ਹ।ੈ ਟੀਮ ਇਕਤਹਾਕਸਕ ਛਣਾਂ 
ਕਵਚੱ ਇਕਤਹਾਕਸਕ ਿੂਕਮਕਾ ਕਨਿਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਕਵਚੱ 
ਕਜੱਥੇ ਕਲਾ ਨੇ ਇਕੱ ਼ਿਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹ,ੈ ਉਥੱੇ ਕਲਾਕਾਰ ਼ੁਿਦ ਵੀ 
ਵਧੇਰ ੇਚੇਤਨ ਹਏੋ ਹਨ। ਨਾਟਕ ‘ਡਰਨਾ’ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਹਾਕਸਲ 
ਹ।ੈ ਲਗਾਤਾਰ ਦ ੋ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਪੰਡੋਂ ਕਪੰਡੀ ਹਣੋ ਨੇ 
ਕਕਰਤ ਦੀ ਕਧਰ ਦੀ ਟਕੱਰ ਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਉਿਾਰ ਕ ੇਸਾਹਮਣ ੇਕਲਆਦਾਂ 
ਹ।ੈ ਲੋਕ ਰਹੋ ਨੰੂ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਤ ੇ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁ਼ਬਾਨ ਚੜ੍ ੇ ਹਨ।ਕਜੱਥੇ 
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਵਚੱ ਮੁਕਹਮੰ ਦਰੌਾਨ ਪੁਕਲਸ ਨਾਲ ਟਕੱਰਾ,ਂ 
ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕਦਆਂ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਜਾਰੀ 

ਰਕੱਖਆ, ਉਥੱੇ ਕਦਲੱੀ ਵੜਨ ਵਲੇੇ ਕਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤ ੇਪਕਹਲੀਆਂ 
ਝੜਪਾਂ ਕਵਚੱ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਿੂਕਮਕਾ ਕਨਿਾਈ। ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਨਵੇਂ 
ਗੀਤਾ,ਂ ਕਕਵਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦ ੇਕਰਹਾ ਹ।ੈ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦ ੇ ਹਨ। ਸਾਰ ੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀਆ,ਂਕਕਵਸ਼ਰੀ 
ਜੱਕਥਆ,ਂਪੇਟਰਾਂ ਤ ੇਹਰ ਤਰਾਂ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦ ੇਫ਼ਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 
ਹ।ੈ ਕਪੜ ਇਕੱ ਵਡੱੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਬਦਲ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ ਟੀਮ, 
ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਕਲੋਮੀਟਰ ਤਕੱ ਕਨਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈਲੋਕ 
ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰਕੱਾਂ ਤ ੇ ਚੜ ੍ ਵਖੇ ਸੁਣ ਰਹ ੇ ਹੁਦੰ ੇ ਹਨ। ਨਾਟਕ ‘ਚ 
ਕਦਲੱੀ ਵਲੱ ਹਥੱ ਕਰਕ ੇਮਾਂ ਪੱੁਤ ਨੰੂ ਪੱੁਛਦੀ ਹ,ੈ “ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਬੰਬ, 
ਬੰਦਕੂਾਂ ਤ ੇ ਤਪੋਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਕਵੇਂ ਕਰਗੋੇ।” 
ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਬ ਕਦਦੰਾ ਹ,ੈ “ਸਾਡ ੇਕਲੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਦੱਤਾ ਹਲ਼ ਤ ੇ
ਕਕਰਤ ਦਾ ਕਸਧਾਤਂ ਹ ੈ ਮਾਈ।” ਲੋਕ ਜੈਕਾਰ ੇ ਗੂੰਜਾਂ ਕਦਦੰ ੇ ਹਨ। 
ਨਾਟਕ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤਰੋਦਾ ਹ।ੈ ਕਲਾਕਾਰ ‘ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਕਹਚਾਣੀਏ’ 
ਗਾਉਣਾ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੁਲੱ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਕਰਤੀ ਕਾਮਾ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਕਰੋਸ ਬਣ ਆਸਮਾਨ ਗੂੰਜਾਂ ਕਦਦੰਾ ਹ।ੈ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਕਵਚੱ 
ਤਬਦੀਲ ਹਣੋ ੇਸੁ਼ਰ ੂਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦਲੱੀ ਵਲੱ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੜ 
ਰਹ ੇਹਾਂ। ਤ ੇਅੱਜ ਦ ੇਕਦਨ ਗੁਰ ੂਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦਹਾੜਾ ਹ।ੈ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵ ੇ ਤ ੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਹ।ੈ ਕਗਆਨ ਦੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 
ਟਰਾਲੀਆਂ ਦ ੇਕਵਚਕਾਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕਲਆ ਹ।ੈ 
ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਼ਿਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਖੇਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 
ਟਰਕੈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਚਲਾ ਕਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਈ ਲਾਲੋਂ ਦ ੇ
ਵਾਕਰਸਾਂ ਨੇ “ਇਹ ਲਹ ੂਕਕਸਦਾ ਹੈ” ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਕਦਲੱੀ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਜਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਲਖਣ ਦਾ ਸੁਰ ਛੇਕੜਆ 
ਹ।ੈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੱ ਵਧਾਉਦਂ ੇਹਨ, ਪਰ 
ਕਲਾਕਾਰ ਕਪਆਰ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਹਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਦਘੱਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦਲੱੀ ਨੰੂ ਘੂਰ ਰਹ ੇ
ਹਨ । ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਤ ੇਲੋਕ ਇਕਤਹਾਸ ਦ ੇਪੰਨੇ ਪਲਟ 
ਚੁੱਕ ੇਹਨ ਤ ੇਉਸ ਮਲਕ ਿਾਗੋ ਚੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ ਮਲਕ ਿਾਗੋ ਤਕੱ 
ਰਹ ੇ ਹਨ। ਕਕਰਤ ਕਜੰਦਾਬਾਦ ਦ ੇ ਨਾਅਰ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਰੜ 
ਦਰਸਾਉਦਂ ੇਕਦਲੱੀ ਨੰੂ ਸੁਨੇਹ ੇਿਜੇਣ ੇਸੁ਼ਰ ੂਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਚੜਦ੍ੀ 
ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਨੰੂ ਕਜੱਤਣ, ਇਸ ਲਈ 
ਜਰਰੂੀ ਹ,ੈ ਹਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤ ੇਉਚੱੀ ਲਾਈ ਜਾਵ।ੇ

 ਇਸ ਘੋਲ ਕਵਚੱ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹ 
ਅੰਦਲੋਨ ਨੰੂ ਦਹੂਰੀ ਆਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਕਜੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੰੂ 
ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹ ੈਉਥੱੇ ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ 
ਦੀ ਗਾਰਟੰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹ ੈਤ ੇਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਕਜੱਤ ਇਸ 
ਦਹੂਰ ੇਮਕਸਦ ਨੰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ‘ਬਨੇਗਾ’ ਕਾਨੰੂਨ 
ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹਣੋਾ ਹਣੁ ਕਈੋ ਅਕਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ 
ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਬਣ ੇਹਏੋ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਏਰੀਏ ਕਵਚੱ ਜਾਮ 
ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਿਵ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ 
ਕਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ ਚੁੱਕੀ ਹ।ੈ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਅਾਪਣਾ 
ਸਿ ਕੁਝ ਝਕੋ ਕਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਕਦਨ ਿਰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਵਚੱ 
ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿ ਟਰਾਲੀ ਕਲੋ ਆ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤ ੇਲੰਗਰ 
ਪਕਾ ਖਾ ਕ ੇ ਕਫਰ ਨਵੇਂ ਤਜਰਕਬਆਂ ਤ ੇਨਵੇਂ ਤਰਾਨੇ ਕਲਖਣ ਬੈਠ 
ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦ ੇਨੇ ਸਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਲੋਕ 
ਗੀਤ ਸੱਕਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨੰ ਜੰਗ ਹ ੈਤ ੇਇਸਨੰੂ ਪੂਰੀ 
ਕਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਕੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਨਕਰਦੰਰ ਕਿਡੰਰ
ਲੇਖਕ: ਸਾਕਹਲ, ਸ਼ੰਿੂ ਬਾਰਡਰ, ਮੋਦੀ ਚੌਂਕ

ਮੇਰ ੇਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰੋੀਂ ਦੱਸਦ ੇਹੁਦੰ ੇਸਨ ਕਕ ਕਕਵੇਂ ਸਾਡ ੇਮਹਾਰਾਜਾ 
ਰਣਜੀਤ ਕਸੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਕਧਆਂ ਦਾ ਕਸਰਕਜਆ ਦੇਸ਼ ਕਜਸ 
ਕਵਚੱ ਹਰ ਕਈੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਕਹਦੰਾ ਸੀ। ਓਹ ਸਾਡ ੇਕਲੋੋ 47 ਕਵਚ 
ਖੋਹ ਕਲਆ ਕਗਆ। ਕਜਹੜ ੇਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸੱਖ ਪਕਰਵਾਰ ਇਕੱ ਦਜੂੇ 
ਤ ੋਕਬਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਿਰਦ ੇਸਨ ਓਹ ਇਕੱ ਦਜੂੇ ਦ ੇਸਾਹਾਂ ਦ ੇਵਰੈੀ 
ਬਣਾ ਕਦੱਤ।ੇ ਕਫਰ ਮੇਰ ੇਕਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ 
ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਫਰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹਈੋਆਂ ਸਾਡ ੇ ਕਪਤਾ 
ਵਰਕਗਆ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਕਵਚੱੋਂ ਕਢੱ ਕਢੱ ਕ ੇਮਾਕਰਆ ਕਗਆ। ਹਣੁ ਵੀ 
ਜਦੋਂ ਦ ੇਅਸੀ ਜਵਾਨ ਹਏੋ  ਹਾਂ ਅਸੀ ਇਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ੂਨੀਤੀਆਂ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਸਾਡ ੇਕਲੋੋ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ 
ਕ ੇਸਾਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈਇਹਨਾ ਨੇ ਸਾਡ ੇ
ਦਾਦ ੇ ਹਰੋਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਲਈਆ,ਸਾਡ ੇਬਾਪੂ ਹਰੋਾਂ ਦੀਆਂ 
ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕਦੱਤੀਆ,ਂ ਪਰ ਹਣੁ ਅਸੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਹਥੱ 
ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤਕੱ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚੰਣ ਦਣੇ।ੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਮੈ ਬੜਾ 
ਹਰੈਾਨ ਹਇੋਆ ਕਕ ਇਹ ਓਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਕਹ ਕਰਹਾ ਹ ੈ ਕਜਸਨੇ 
ਮਾਰਕਡੰਾ ਪੁਲ ਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਦ ੇਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕ ੇਕੁਝ ਪਲਾਂ 
ਕਵਚ ਟਰਕੈਟਰ ਸਰਹਦੱੋਂ ਟਪਾ ਕਦੱਤ ੇਸੀ ਤ ੇਕਦਲੱੀ ਦੀ ਕਹਕੱ ਤ ੇਆਣ 
ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਕਰਦੰਰ ਕਿਡੰਰ (ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ) ਕਪੰਡ ਲਕਹਲਾਂ ਜਗੀਰ ਕਜ਼ਲ੍ਾ ਪਕਟਆਲਾ ਤੋਂ।

ਕਕਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ 
ਗੁਰਮੇਲ ਕਰੌ
ਲੇਖਕ: ਸੰਗੀਤ ਤੂਰ
ਅਨੁਵਾਦ: ਜਸ਼ਨਪ੍ੀਤ ਕਰੌ

ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਕਜ਼ਲੇ੍ ਸੰਗਰਰੂ ਦ ੇਕਪੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਚ ਉਸ ਕਦਨ ਸਾਰਾ ਕਦਨ 
ਬੱਦਲਵਾਈ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਕਦਨ ਠੰਡਾ ਸੀ ਤ ੇਆਥਣ ਤਕੱ ਕਣੀਆਂ 
ਪੈਣ ਲੱਗੀਆ,ਂ ਪਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਗੁਰਮੇਲ ਕਰੌ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਕਵਚ 
ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਹਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਦਨ “ਕਦਲੱੀ ਚੱਲੋ” ਰਲੈੀ ਲਈ 
ਕਤਆਰ ਬਰ ਕਤਆਰ ਸੀ - ਕਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੱੋਂ  ਨਕਰਦੰਰ 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੱੋਂ  ਹਾਲ ਕਵਚੱ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਤਨੰ ਖੇਤੀ 
ਕਬੱਲਾਂ ਦਾ ਕਵਰਧੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਲੱੀ ਵਲੱ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੱਕਦਆ ਕਗਆ ਸੀ। 26-27 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੱਪੜਨ ਦੀ 
ਕਵਉਤਂ ਸੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਲਗਿਗ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤ ੇਉਸਨੇ ਕਨੱਕ ੇ
ਕਜਹ ੇ ਝਲੇੋ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਕਂਦਆਂ ਹਸੱ ਕ ੇ ਕਕਹਾ , 
“ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੰੂ ਕਤਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਝਲੇੋ ‘ਚ 
ਤੜੇ ਕਸਰ ਦ ੇ ਕਪੱੜ ੇ (ਕੁੜਤੀ, ਸੁੱਥਣ,ਚੁੰਨੀ/ਸਕਾਰਫ਼), ਤਲੌੀਆ, 
ਬੁਰਸ਼, ਪੇਸਟ ਤ ੇਕਬੰਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੰੂ ਦਕੱਸਆ ਕਕ ਉਹ ਼ੁਿਸ਼ੀ-
ਗਮੀ ਜਾਣ ਵਲੇੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਾਉੁਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣ ੇ
ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਹਇੋਆ ਕਕ ਉਹ ਕਕਸੇ 
ਅੰਦਲੋਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹ ੋਰਹੀ ਸੀ। 

ਕਕਸੇ ਵਲੇੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਘੁੰਡ ਕਢੱਦੀ ਸਾਂ। ਫੇਰ ਘੁੰਡਾਂ ਦਾ 
ਕਰਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਹਾ। ਪਰ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਣੁ ਮੈਨੰੂ ਆਹ 
ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਘਰ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕਜੱਤ ਵੀ ਲਈ, ਕਫਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੜਨ 
ਨੰੂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਕਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਉਹਦ ੇ ਪੁੱਤ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਕਧੰ ਤ ੇਟਗੰੀ ਹਈੋ ਹ,ੈ ਕਜਹੜਾ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਮੁੱਕ 
ਕਗਆ ਸੀ। 

ਅਗਲੇ ਦ ੋਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤਕੱ ਅੰਦਲੋਨਕਾਰੀ ਕਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕਰਆਣ ੇ
ਸਣ ੇ ਕਦਲੱੀ ਦ ੇ ਕਸੰਘੂ ਤ ੇਟੀਕਰੀ ਬਾਡਰ ਘੇਰੀ ਰਖੱੇ, ਤ ੇ ਗੁਰਮੇਲ 
ਇਸ ਧਰਨੇ ਚ ਰਜੋ਼ ਕਦਸਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ  ਬੇਬੇ 
ਗੁਰਮੇਲ ਕਰੌ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਵਾਕਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕਗਆ ਤ ੇ ਉਹ 
ਕਾਲਝਾੜ ਟਲੋ ਪਲਾਜੇ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਹਸੱਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। 
ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਪਾਸ਼, ਕਜਸਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਕਨਆਂ ਤ ੇ
ਬੜਾ ਪਕੜਆ੍ ਜਾਂਦਾ, ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇਕ ਕਕਵਤਾ ਕਲਖਣੀ 
ਚਾਹੀ ਸੀ / ਤੂ ੰਕਜਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜਦ੍ੀ ਰਕਹ ਸਕੇਂ।“ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀਆਂ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ - ਼ਿਾਸ ਕਰ ਘਰਾਚੋਂ ਕਪੰਡ ਦੀ 
ਅੱਸੀ ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕਰੌ ਨੰੂ ਮੁਖਾਕਤਬ ਹੁਕੰਦਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਚ ਆ ਜਾਂਦ।ੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਕਦਲ ਦਾ ਦਰੌਾ 
ਕਪਆ ਤ ੇNH7 ਤ ੇਪੈਂਦ ੇਕਾਲਝਾੜ ਟਲੋ ਪਲਾਜੇ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਉਹ 
ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹ ੋਗਈ।

ਕਟੋੀ
ਲੇਖਕ: ਜਸਕਵਦੰਰ ਕਰੌ, ਮੱਲਕ ੇ(ਮੋਗਾ)

ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਵੀ ਕਟੋੀ ਬੁਣਨ ਨੰੂ ਲਾਈ ਹਈੋ ਸੀ । ਰਜੋ਼ ਥੋੜਾ੍ ਥੋੜਾ੍ 
ਬੁਣਦੀ ਤ ੇਰਖੱ ਕਦਦੰੀ ਪਰ ਐਵਂ ੇਬਹਤੁ ਵਾਰ ਕਕਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਕ ਇਸ 
ਕਸਆਲ ਚ ਦ ੋਹਰੋ ਬੁਣਦ ੂ, ਬੱਸ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਜੂੋ ਦਸ ਕਦਨ ਚ । 
ਕਪੰਡ ਹਕੋਾ ਆਇਆ ਕਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਕਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤ ੇਜਾਣਾ ਤਾਂ 
ਨਾਂ ਕਲਖਾ ਦਣੇ । ਬੀਬੀ ਕਟੋੀ ਬੁਣਨੀ ਕਵਚੇੱ ਛੱਡ ਗੁਰਦਆੁਰ ੇਵਲੱ 
ਹ ੋਤੁਰੀ ਤ ੇਨਾਮ ਕਲਖਾ ਆਈ । ਸਿ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਕਹਾ ਕਕ ਦਮੇ ਦੀ 
ਕਬਮਾਰੀ ਏ , ਜੇ ਕਬਮਾਰ ਹਗੋੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਗੇੀ । ਠੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈ 
ਰਹੀ ਏ । ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਕਸੇ ਦੀ ਇਕੱ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤ ੇਆਵਦਾ ਸਮਾਨ 
ਇਕਠੱਾ ਕਰ ਧਰਨੇ ਤ ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹ ੋ ਗਈ । ਨੰੂਹ ਨੇ 
ਮਸਕਰੀ ਜੇਹੀ ਕਰਦ ੇਕਕਹਾ , “ਬੀਬੀ ਤਰੇੀ ਕਟੋੀ ਕਵਚੇੱ ਰਕਹ ਜਾਣੀ 
ਏ , ਉਧੱਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਕਨੰੇ ਕਦਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ..” ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੰਿੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕ ੇ ਕਕਹਾ , “ਜੇ ਹਣੁ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤ ੇਨਾ ਗਈ ਤਾਂ 
ਕਕਨੰਾ ਕੁਛ ਬੁਕਣਆ ਉਧੱੜ ਜਾਵਗੇਾ , ਮੇਰ ੇਪੱੁਤ ਦ ੇਸੁਪਨੇ ਵੀ ... ਥੋਡ ੇ
ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜ਼ਮੀਨ .... “ ਬੇਬੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਘਰੋਂ 
ਤੁਰ ਪਈ ਤ ੇਧਰਨੇ ਤ ੇਜਾਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚ ਰਲ ਗਈ ।

ਕਲਖਤਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਅਡਰੈੱਸ ‘ਤ ੇਿਜੇੋ:
TimesTrolley@gmail.com

ਫਟੋੋਆਂ ਅਤ ੇਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ
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दिल्ली और आंिोलन
गलीता चतुर्वेिली

दिल्ली आज एक नये तरलीके का आंिोलन िेख रहा ह।ै 
जो उसकी सड़कों पर ना होते हुए भली उसकी जजंिगली का 
दहस्ा बना हुआ ह।ै कुछ “सभ्य” आंिोलन िेखने र्ालली ये 
दिल्ली आज कुछ आम ककसानों के आंिोलन का 
आकलन नहली कर पा रहली ह।ै

 अन्निाताओ ं के इस आंिोलन ने सबको ये 
सोचने पर मजबूर कर दिया ह ैकी आखखर इस सरकार 
को चुना ककसके ललए गया ह?ै ककसानों के ललए या 
अंबानली के ललए? 
 
 2014 से छात्र आंिोलन करते करते हम जैसे 
बहुत से लोगों को लगता था कक जब हम बच्ों के कम 
पैसे में पढ़ने के अजिकार के ललए लड़ रह ेहैं, तब जब 
मोिली सरकार हमें िेशद्ोहली बोलतली ह ैतो सब मान कूूँ 
लेते हैं? लेककन आज जब अन्निाताओ ंको “खाललस्ानली” 
“₹500 में आंिोलन करने र्ालली “ “दपज़्ा खाने र्ाले” 
बोला जा रहा ह ैतो लगता ह ैअगर जो िेश अपने ललए 
अनाज उगाने र्ाले को िेर्ता मानता था अब इन्ें इंसान 
भली नहली मान रहा ह ैतो हम ककस खेत की मूलली हैं? 
 
 और ऐसा बोलने र्ाले इन लोगों को पहचाने, 
हर आंिोलन के समय सरकार के लोग और मलीकिया 
चैनल आपको गालली िेते हली नज़र आयेंगे। इनकी पहचान 
अब आसान हो गई ह ै ये र्हली प्रज्ा ठाकुर र्हली Zee 
News Times Now कंगना राणार्त आदि हैं जजन्ोंने 
अपने अपने बाप चुन ललए हैं मोिली की तरह। 
 
 जो ककसान आपका पेट भरने के ललए अनाज 
उगाते हैं र्ो उसली से बना दपज़्ा भली नहली खा सकते? 
शायि अगर ये ककसान भली तममलनािु के ककसानों की 
तरह अपना मल मूत्र पली रहा होता तो इस सभ्य शहर के 
लोग इन्ें खाललस्ानली ना मान कर ककसान मानता। 
लेककन का सच में ऐसा होता ह ै कोंकक हम में से 
अजिकतर लोग तममलनािु के उन ककसानों को जानते भली 
नहली ह ैजो महलीनों तक दिल्ली की सड़कों पर बैठे रह?े 
ककस ललए अपना घर खेतली छोड़ कर ये ककसान ठंि में 
दिल्ली जैसे कू्र शहर की सड़कों पर हैं? सरकार जो नये 
मबल लेकर आई ह ैउस से का दिक्कत ह?ै 

 पहला मबल कहता ह ैकी ककसानों को छूट 
होगली कक र्ो अपनली उपज ककसली को भली बेच सकते हैं, 
बलीच में कोई नहली होगा? 

 सुनकर अच्ा लगता ह।ै लेककन इसके पलीछे 
सरकार खुि को ककसली भली प्रकार की जज़म्ेिारली से बच 
रहली ह।ै अगर ककसान की फसल अच्ली नहली हुई, लागत 
ज्ािा हुई, तो MSP के मबना कैसे ककसान अपना घर 
चलाएूँ गे, फसल के ललए का बचाएूँ गे? अड़ानली अंबानली 
अपनली मज़ज़ी से माकवे ट का िाम बिलेंगे र्ो अपना फायिा 
िेखेंगे ककसान मर े या जजए। जजयो जसम इसका सबसे 
बदढ़या उिाहरण ह।ै 

 िसूरा मबल कहता ह ैककसान ककसली के साथ 
भली कॉंट्कै्ट कर सकते हैं, आने र्ाले कई सालों के ललए। 
तो का अंबानली अड़ानली इस बात का ख्ाल रखेंगे कक 
ककसान की फसल कभली मौसम के कारण, कभली जसंचाई 
के कारण अगर खराब हुई तो ककसान जजंिा रह पाए 
अगलली फसल लगाने तक या दफर अंग्ेजों की तरह जसफ्फ  
पैसा र्सूलली पर ध्ान रहगेा? और अम्ानली से ककससे 
आज तक फायिा हुआ ह ैहमें शायि एक नाम भली याि 
नहली आता। जजन ककसानों की फसल ठलीक नहली हुई उनका 
का होगा? और इसमें सरकार कुछ नहली करगेली कोंकक 
तब उसकी कोई जज़म्ेिारली नहली होगली इसलीललए ये मबल 
ह।ै तब शायि जजन्ें आज ककसानों के दपज़्ा खाने से 
दिक्कत ह ैउनके जहर खाने पर र्ो चूूँ नहली करेंगे। कोंकक 
अभली तक इस िेश में 296438 ककसान आत्महत्ा कर 

चुके हैं पर इन सरकारली लोगों को हमने कभली नहली सुना? 

 तलीसर े मबल में सरकार ने आलू, तेल ,िाल 
,प्ाज को आर्श्यक र्स्ु की सूचली से हटाने का फैसला 
ललया ह।ै इसके बाि अब कोई भली इनको खरलीि कर 
गोिाम में रखे और दफर मन माने िाम पर बेचे। इसे इस 
िेश के ककसानों के साथ साथ इस िेश का सबसे गरलीब 
तबका भूखा मरगेा। और जजसे लगता ह ै कक उनको तो 
सुपर माकवे ट से अनाज सब्ली ममल रहा ह ैर्ो अपनली बारली 
का इंतज़ार कर।े हमार ेयहाूँ कहते हैं आिमली को भूख 
लगली हो तो पेट भरा जा सकता पर ककसली की कनयत को 
भरा नहली जा सकता। अंबानली अिानली की कनयत भरने के 
चक्कर में इस सरकार ने इस िेश की जशक्ा बेच िली ताकक 
Jio University खोल ले। िेश की सुरक्ा बेच िली ताकक 
राफेल की िलील अम्ानली को ममले, एयरपोट्फ और पोट्फ 
बेच दिये ताकक अिानली को पैसा ममले। रलेर्े स्शेन बेच 
दिये। अब जमलीन बचली थली र्ो भली इन्हीं को िेने की तैयारली 
ह।ै 

 अिानली और अम्ानली ने 53 कृमि क्ेत्र की 
कंपकनयाूँ अभली नई रजजस्र कराई ह ै इससे बड़ा का 
सबूत होगा सरकार की मंशा का। 

 ये आंिोलन जसफ्फ  ककसानों का आंिोलन नहली 
ह ै ये आंिोलन उन छात्रों मदहलाओ ं मुसलमानों 
बुलधिजलीमर्यों का भली ह ैजजन्ें इस सरकार ने िेशद्ोहली बना 
कर जेल में िाल दिया। ये आंिोलन आने र्ालली पलीढ़ली के 
आिश्फ को तय करगेा कक उनका आिश्फ भगत जसंह, 
अशफाकुल्ाह खान, सुखिेर्, और राज गुरु होंगे या 
िेश बेचने र्ाला मोिली और अममत शाह? 

 ये आंिोलन जसफ्फ  खेत बचाने के ललए नहली ह,ै 
बल्कि इस िेश की आत्मा बचाने के ललए है

 हम उस मजिरू ककसान, जजसके कन्ों पर ये 
िेश चलता ह,ै उनके साथ खडे़ हैं या नहली? ये हमार ेज़मलीर 
का फैसला करगेा। 

राजस्ान के ककसानों ने 
ककया NH 8 जाम
राजस्ान के साथ गुजरात और हररयाणा के 
ककसानों की भली भागलीिारली

राहुल चौिरली, जयपुर

अखखल भारतलीय ककसान संघि्फ समन्वय समममत  के 
दिल्ली के आसपास के राज्ो के ककसानों से दिसंबर 14 
को ‘दिल्ली चलो’ आर्ाहन के तहत दिसंबर 12 तारलीख 
की रात में हली राजस्ान के ककसान कोटपुतलली पहुंचे ओर 
दिल्ली कूच के ललए दिसंबर 13 की सुबह कनकले । 
कादफले में सैकड़ों गाकियां लेकर ककसान तकरलीबन 11 
बजे कोटपुतलली से कनकले, हररयाणा बॉि्फर से तकरलीबन 
500 मलीटर की िरूली पर शाहजहांपुर के करलीब कादफले 
को पुललस द्ारा रोका गया उसके बाि ककसान रलैली के 
रूप में पैिल बडे़। ये िेखते हुए हररयाणा बोिर सलील कर 
दिया गया ओर भारली पुललस जाब्ा लगा कर रलैली को 
रोक दिया गया।इसको िेखते हुए ककसानों ने र्हली िेरा 
िाल दिया तब से लेकर अब तक NH 8 पर ककसान 
हाईर्े रोक कर बैठे ह ैओर दिल्ली जाने के ललए बड़ली 
संख्ा में ककसानों का आना जारली ह ै। 

 अखखल भारतलीय ककसान महा सभा के राष्टलीय 
सजचर् कॉमरिे रामचंद् कुलहरली ने बताया कक समन्वय 
कममटली इस पर मर्चार कर रहली ह ैओर जल्द हली बेरलीकेटस 
को तोि कर दिल्ली कक ओर कूच करने की संभार्ना ह ै। 
उन्ोंने बताया कक जब तक तलीनो नए अध्ािेश र्ापस 
नहहीं ललए जाते तब तक दिल्ली कूच के ललए ककसानों 
का दिल्ली घेरार् बढ़ता जाएगा ओर पूरली दिल्ली को िेश 
का ककसान घेर कर रखेगा ।  

 अभली हाईर्े पर ककसानों का कादफला बढ़ता 
जा रहा ह ैओर इसको िेखते हुए भारली संख्ा में हररयाणा 
बॉि्फर पर पुललस, रदैपि एक्शन फोस्फ, की तैनातली की गई 
ह,ै ओर भारली बेररकेकटंग की गई ह ै,अभली ये हालत ह ैकक 
मोचवे की ओर जाने र्ाले हर तरह के र्ाहन को हररयाणा 
सरकार रोकने में लगली ह ै। यहाूँ तक कक कुछ राजस्ान 
के ककसानों के संमथ्फक जो लंगर लगाने कटकरली बॉि्फर गए 
थे उनको भली र्ापसली में हररयाणा से राजस्ान बॉि्फर की 
ओर जाने से रोका जा रहा ह।ै
आंिोलन के तेर्र तलीखे ह ै। मदहलाओ ंकी भली भागलीिारली 
ह ै। राजस्ान मे िस तक स्ानलीय चुनार्ो की सरगमज़ी थली 
पर उसके बाि से हली ककसान आंिोलन की आग फैलतली 
जा रहली ह ै। दिसंबर 14 के आह्ान पर बहुत से जजलों मे 
ककसान आंिोलन के समथ्फन मे स्ानलीय स्र पर काय्फक्म 
ललए गए। 

इस हाईर्े पर िरने को ककसान सभा के राष्टलीय नेता हन्नान 
मोल्ाह , योगेंद् यािर् , मेिा पाटकर, राजस्ान के 
ककसान नेता कामरिे अमराराम, सली.पली.एम. मर्िायक 
बलर्ान पुकनया आदि संबोजित कर चुके ह ै। 

जनता के प्रमतरोि 
संघि्फ की नई इबारत ह ै
ककसानों का दिल्ली 
पड़ार्
पुरुिोत्तम शमा्फ

भारत की खेतली और खाद्य सुरक्ा को कॉरपोरटे र् 
बहुराष्टलीय कनगमों का गुलाम बनाने र्ाले मोिली सरकार 
के तलीन कृमि कानूनों के खखलाफ िेश के ककसानों का 
ऐमतहाजसक आन्ोलन आज पूरली िकुनया में चचा्फ का 
मर्िय बन गया ह.ै इस आन्ोलन के ऐजेंिे में तलीन कृमि 
कानूनों के अलार्ा मबजलली के कनजलीकरण और र्ायु 
प्रििूण से जुडे़ िो अध्ािेशों को र्ापस लेने की मांग भली 
ह.ै इस तरह िेखें तो ककसानों का यह संघि्फ सलीिे-सलीिे 
केन्दलीय सत्ता के खखलाफ ह ैऔर भारत में आजथथिक सुिार 
के नाम पर कॉरपोरटे और बहुराष्टलीय कंपकनयों के हाथों 
िेश के संशािनों को लुटाने के मर्रोि में खड़ा ह.ै भारत 
की सत्ता के कें द् दिल्ली को घेर े लाखों ककसानों ने 
आजाि भारत के इमतहास में और खासकर भारत में बढ़ते 
फासलीर्ािली कनजाम के िौर में जनता के प्रमतरोि की एक 
नई इबारत ललख िली ह.ै आन्ोलन में बैठे ककसानों का मूि 
बता रहा ह ैकक र्े इस जंग को जलीते बगैर र्ापस लौटने 
र्ाले नहहीं हैं. र्े जानते हैं, अगर र्े जलीत के मबना र्ापस 
लौट ेतो उनके पास बचा र्ह छोटा सा जमलीन का टुकड़ा 
भली कॉरपोरटे लूट लेंगे और िेश की खाद्य सुरक्ा भली 
उनकी गुलाम बन जाएगली. 

 यह आन्ोलन कब तक चलेगा इस बार ेमें 
अभली से कुछ भली कहना कठठन ह.ै पर यह आन्ोलन अपनली 
जलीत पर हली समाप्त होगा, यह कनश्चित हली कहा जा सकता 
ह.ै इस आन्ोलन को अपनली आूँ खों में कैि करना और इस 
आन्ोलन में आए सामान्य ककसानों से ममलना एक अलग 
हली अनुभूमत िेता ह.ै इस आन्ोलन की खाजसयत ह ैकक 
इसको कोई एक नेता नेतृत्व नहहीं िे रहा ह,ै इस आन्ोलन 
का अपना कोई एक बैनर और एक झंिा भली नहहीं ह.ै 
अलग-अलग रगं के सैकड़ों झंिे और बैनर ललए ककसानों 
का यह हुजूम एकिम एकताबधि, अनुशाजसत ह.ै खास 
बात यह ह ैकक इस आन्ोलन में नई पलीढ़ली की भागलीिारली 
लगातार बढ़ रहली ह.ै जो दपछले 30 र्िषों से ककसान 
आन्ोलन से लगभग ककनारा हली ककए रहतली थली. ककसानों 
की यह नई पलीढ़ली इस आन्ोलन में भाग लेकर काफी 
उत्ादहत ह.ै उन्ोंने अपने बुजुगषों के मुख से और सादहत् 
में जो ककसानों के मर्द्ोह और क्ांमतयों की कहाकनयां 
सुनली और पढ़ली थली, उसली तरह का संघि्फ अपनली आखों से 
िेखना और खुि उसका प्रत्क् भागलीिार बनना उन्ें 
गौरान्न्वत करा रहा ह.ै इसली ललए यह आन्ोलन जजतना 
लम्ा होता होता जा रहा ह,ै इसमें युर्ाओ ंकी भागलीिारली 
उतनली हली बढतली जा रहली ह.ै 

सच्े लोकतंत्र की पाठशाला बना यह ककसान आन्ोलन 

दिल्ली के िरर्ाजे पर पड़ार् िाला र्त्फमान ककसान 
आन्ोलन सच्े लोकतंत्र की पाठशाला के रूप में 
मर्कजसत हुआ ह.ै इस आन्ोलन में भारत के भमर्ष्य के 
ललए यह िेखना काफी प्रेरणािायक ह ैकक कैसे मर्दभन्न 
मर्चारिाराओ ं से बंिे लोग भली जनता और राष्ट के 
सामूदहक दहतों के ललए एकताबधि रूप से काम कर 
सकते हैं. इसमें शाममल ककसान संगठनों में र्ामपंथली से 
लेकर िलक्ण पंथली, मध् मागज़ी से लेकर स्वयं सेर्ली 
मर्चारिारा तक के सभली ककसान संगठन शाममल हैं. इन 

सभली संगठनों में आन्ोलन की रणनलीमत को लेकर अपनली 
आंतररक बैठकें  होतली हैं. दफर इसमें शाममल सभली बडे़ 
समन्वयों की अपनली बैठकें  होतली हैं. पंजाब के 32 संगठनों 
की अलग से बैठक होतली ह.ै उसके बाि पंजाब के 
संगठनों और अन्य समन्वयों के साझे मंच की बैठक कर 
आम राय से अंमतम कनण्फय ललया जाता ह.ै साझे मंच के 
इस अंमतम कनण्फय को आन्ोलन में शाममल सभली ककसान 
संगठन स्वेच्ा और पूण्फ अनुशासन के साथ लागू करते हैं. 
इस तरह से िेखें तो र्त्फमान ककसान आन्ोलन की 
रणनलीमत और काय्फनलीमत को सजाने में हर संगठन की 
अपनली बराबर की भूममका ह.ै यहली कारण ह ै कक लाख 
कोजशशों के बाि भली कें द् सरकार ककसान संगठनों के 
बलीच फूट िालने में सफल नहहीं हुई ह.ै

 इस आन्ोलन को न ककसली नेता की गद्ारली से 
कोई फक्फ  पड़ने र्ाला ह ै और न हली ककसली संगठन के 
मुखखया के आन्ोलन से हट जाने से आन्ोलन मबखरने 
र्ाला ह.ै सच तो यह ह ैकक र्त्फमान ककसान आन्ोलन में 
ककसान इतने जागरूक और एकताबधि हैं कक उनमें से 
ककसली के संगठन र् नेता ने अगर आन्ोलन से खखसकने 
की कोजशश की तो र्ह खुि अपने हली संगठन र् आिार 
को खो बैठेगा. इसललए कुछ ऐसे ककसान संगठन भली हैं 
जजनके नेताओ ंपर लोगों को कम भरोसा था. ऐसे संगठन 
भली इस आन्ोलन में हैं जो जसफ्फ  एमएसपली के सर्ाल पर 
हली इस आन्ोलन में कूिे थे. पर आज ककसानों के संघि्फ 
के जज्े और मबना जलीते न लौटने की उनकी संकल्प 
शजति के आगे र्े नेता भली नतमस्क हैं और तलीनों ककसान 
कानूनों की र्ापसली की मांग पर अकिग हैं. कें द् सरकार ने 
एक तरफ र्ाता्फ का नाटक करने और िसूरली तरफ 
ककसान नेताओ ं में फूट िालने, उन्ें अलग-अलग कर 
समझाने और आन्ोलन को खाललस्ानली, मर्पक् का 
उकसाया और माओर्ािली तक बताने की कोजशशें की 
ताकक आन्ोलन में मबखरार् पैिा हो जाए. पर र्े ककसानों 
और उनके नेतृत्व की चट्ानली एकता को तोड़ने में पूरली 
तरह असफल हुए.



ਇਹ ਮੇਲਾ ਹ ੈ
ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ
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ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਲੋਕ-ਮਨ ਦਾ ਕਸਰਕਜਆ ਕਮਕਥਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਕਸਦਕ ਸਾਡਾ, ਸਬਰ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਰਤੀ, ਧੁਨ ਅਤ ੇਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਤ ੇਤਨੰੂੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਈਂ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਵਰਤਮਾਨ, ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਿਕਵਖੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਕਹਦੰ,ੂ ਮੁਸਲਮ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਤ ੇਕਸੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਦਸ ਕਰਹਾ ਤ ੇਕਕਨੰਾ ਹਰੋ ਅਕਦਖੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ
ਇਹ ਹ ੈਇਕ ਲਕਹਰ ਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਰਹੋ ਹ ੈਸਾਡਾ, ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਟਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ
ਜੋ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਦੀ ਇਕਤਹਾਸ ਤਥੈੋਂ, ਪ੍ਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ
ਤ ੇਤਨੰੂੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਈਂ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਕਣੌ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਿੀੜ ਨਈ ਂਕਈੋ, ਇਹ ਰਹੂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ
ਇਹ ਤੁਰਦ ੇਵਾਕ ਦ ੇਕਵਚ ਅਰਥ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਹੈ
ਇਹ ਸ਼ੋਿਾ-ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਖੱਰੀ ਹ ੈਯਾਤਰਾ ਕਈੋ
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੀਕਖਆ ਤ ੇਚਲ ਕਰਹਾ ਹ ੈਕਾਕਫ਼ਲਾ ਕਈੋ
ਇਹ ਮੈਂ ਨੰੂ ਛੋੜ ਆਪਾਂ ਤ ੇਅਸੀਂ ਵਲੱ ਜਾ ਕਰਹਾ ਕਈੋ

ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਮੱੁਦਤਾਂ ਤੋਂ ਕਸੱਖੇ ਹਏੋ ਸਬਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਫਕੱਰਾਂ ਦ ੇਚੌਦਾਂ ਤਬਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾਂ ਇਕ, ਬੜੀ ਿਲੋੀ ਤ ੇਮਨਮੋਹਣੀ
ਅਸਾਨੰੂ ਕਕਹਣ ਲੱਗੀ ਕਲ੍ੱ ਇਕ ਕਦਲੱੀ ਦੀ ਧੀ ਸੁਹਣੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੁੜ ਗਏ ਏਥੋਂ , ਬੜੀ ਬੇਰਣੌਕੀ ਹਣੋੀ
ਟ੍ਕੈਫਕ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਹਵੋਗੇੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਣੋੀ
ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਤ ੇਵਡੰ ਰਹੀ ਪੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਣੋੀ
ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਦੌੜਦ ੇਲੋਕਾਂ’ਚ ਇਹ ਰਗੰਤ ਨਹੀਂ ਹਣੋੀ
ਅਸੀਂ ਕਫਰ ਕੀ ਕਰਾਗਂੇ
ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਨੈਣ ਨਮ ਹ ੋਗਏ
ਇਹ ਕਸੈਾ ਕਨਹੁ ੰਨਵਲੇਾ ਹੈ
ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ੋਘਰੀਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਹ ੈਦਆੁ ਮੇਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਜੱਤ ੋਬਾਜ਼ੀ ਸੱਚ ਦੀ, ਹ ੈਇਹ ਦਆੁ ਮੇਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ੋਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਦੀਰ ਹ ੋਕ ੇਹਣੁ
ਨਵੇਂ ਅਕਹਸਾਸ, ਸੱਚਰੀ ਸੋਚ ਤ ੇਤਦਬੀਰ ਹ ੋਕ ੇਹਣੁ
ਮੁਹਬੱਤ ਸਾਦਗੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹ ੋਕ ੇਹਣੁ
ਇਹ ਇੱਛਰਾਂ ਮਾਂ ਤ ੇਪੁੱਤ ਪੂਰਨ ਦ ੇਮੁੜ ਕਮਲਣ ੇਦਾ ਵਲੇਾ ਹੈ
ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ
ਹ ੈਕਜਥੋਂ ਤਕੱ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ
ਤ ੇਕਜਥੋਂ ਤਕੱ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਲੋਕ ਤ ੇਸੁਰਲੋਕ ਤ ੇਤ੍ਲੋੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ
ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਧਰਤ ਸ਼ਾਕਮਲ, ਕਬਰਖ, ਪਾਣੀ, ਪੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ
ਇਹਦ ੇਕਵਚ ਸਾਡ ੇਹਾਸੇ, ਹਝੂੰ, ਸਾਡ ੇਗੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ
ਤ ੇਤਨੰੂੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਈ ਂਇਹਦ ੇਕਵਚ ਕਣੌ
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