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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਪੜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਮੀਨੀ ਸੱਚ

ਨਵ ਆਂ ਇਜਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਇਸ ਨ ਿਹਰੋਇਜ਼ਮ
ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਿਪਉਟਰ ਦੀ ਮਦਦ

ਸੰਪ ਾਦਕੀ

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਿਪੰਡ ਬਣਾ ਫੇਸਬੁਕ, ਵਟਸ-ਐਪ ‘ਤੇ ਹੋਰ

ਐ ਸ. ਬਲਵੰਤ

ਸੰਬੰਧਤ ਯੰਤਰ ਨ ਿਮਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਗੁੜ-ਗੋਬਰ ਕਰ ਿਦਤਾ।
ਹਰ ਕੋਈ ਰੰਮਤੇ ਦੇ ਕੱਦੂ `ਚ ਡੰਡਾ ਗੱਡਣ ਵ ਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ

ਇਹ ਤ ਇਕ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਸਚ ਹੈ ਿਕ ਿਵਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਿਹਤ

ਵਜਾਉਣ `ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨ “ਟੇਲਟ ਹੰਟ” ਦਾ

ਮੱਨੁਖਤਾ ਦੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ `ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ

ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਤਾਬ ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਚੰਗੇ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਨਤੀ `ਚ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਹਦ ਨ
ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰਵਾਈ। ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ,
ਸਮਾਜਵਾਦ ਹਦ ਿਵਚ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ
ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਗਾਇਆ। ਮੱਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੀ ਲੋੜ
ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨ ਅ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ

ਇਸੇ ਪਬੰਧ ਨ ਥ -ਥ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਜਾਲ ਿਵਛਾ ਿਦਤਾ
ਤ ਿਕ ਕੋਈ ਨਵ ਤਾਕਤ ਜ ਇਕਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ
ਕਰੇ ਤ ਉਸ ਦੀ ਿਗਚੀ ਉਥੇ ਹੀ ਨਪ ਿਦਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਉਸ
ਉਮਰ `ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਰਤਰ ਤੇ ਲਗੇ ਦਾਗ ਬਣਾ
ਉਹਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਚਿਰਤਰਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਬਣਾ ਤੇ ਭਾਵ

ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨ

ਿਸੱਖੀ ਨੂੰ ਹਦ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ

ਿਮਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਿਹਤ ਸੁਪਨਾ ਤ ਦੇ ਗਏ ਪਰ ਮਗਰਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨ
ਇਸ ਦਾ ਗੱਡਾ ਿਚੱਕੜ `ਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰਿਖਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਪਨਾ

ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾ ਿਦਤਾ। ਅੰਨਾ-ਹਜਾਰੇ,

ਮਨਪੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਿਜ ਦੀਆਂ ਕਈ

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮਟ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ

ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਵਵਾਦ-ਗਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ `ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।

ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਸ ਮਹੀਨ ਸਰਹਦ `ਤੇ ਫੋਜ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵਚ ਵੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਹਨ ਜਦਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇ ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਿਬਹਾਰੀ

ਿਰਹਾ। ਹੋਰ ਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਸਨਮਾਨ ਿਦਤਾ

ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਿਕਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਨਤਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ

ਿਗਆ ਿਕ ਅਸ ਿਕਤਾਬ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰਖਦੇ ਹ ।

ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੰਦੇ ਕਿਹੰਦੇ ਥਕ ਗਏ ਪਰ ਿਕਉਿਕ

ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸ ਝ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਰੋਆ ਸਾਿਹਤ
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਦਾਨ ਹੋਵੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ
ਿਕਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨ ਤ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ
ਏਨਾ ਮਹ ਨ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ

ਫਾਰ ਖਾਿਨਆ ਦੇ ਨਾਲ

ਿਬਠਾ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉ ਨੀਆਂ ਪਦੀਆਂ

ਅਸਲੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ `ਚ ਥੋਹੜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਹਨ ? ਭਾਵ ਉਹ ਖੁਦ
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜ ਪਾਿਕਸਤਾਨ
‘ਚ ਜਮੀਨੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ `ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਈ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੈਸੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਮੀਨੀ
ਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪਚਾਰ ਲਈ ਲਾਇਬੇਰੀਆਂ

ਇਹੀ ਮੁਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ

ਵੀ ਖੋਹਲੀਆਂ। ਦੋ ਪਬੰਧ --ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ

ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜ ਧਾਰਿਮਕ ਕਟੜਵਾਦ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ

ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਨ ਅਖੀਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਬੰਧ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਤੇ

ਚਲਦੀ ਹੈ ਤ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਧੀਆ ਸਾਿਹਤ ਰਚਣ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਲਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸੁਪਨ ਨੂੰ ਲੈ
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ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਿਵਰੋਧ ਜਤਾ ਦਾ ਹੈ?...ਬਸ...?
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐਸਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ

ਜਨਮ ਿਦਹਾੜੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ

ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਜੀ
(ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸੰਧ ੂ)

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁਚੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇਸ
ਸਮਿਸਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਨਹ ਸਮਝਣਗੇ ਤ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ
ਸਮਝਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਸੁਣ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗ ਜ ਦੇ
ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਉਨ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ?
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਪੜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਚ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਨ ਕਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਇਨਾਮਾ `ਚ ਿਮਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਤਸਲੀ ਦੀ ਸਾਹ
ਲੈਣ ਦੀ ਨਹ ..

ਸਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਦਸੰਬਰ 1699 ਈ:
ਨੂੰ ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ
ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਿਪੱਛ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ ਗੂਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ
ਜੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ (ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ) ਭਾਈ
ਿਦਆ ਿਸੰਘ ਦੀ ਿਹਫਾਜਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਲੀ ਜਾ ਪੁੱਜੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ
ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੋਵ ਸਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਤੇ ਫਿਤਹ ਿਸੰਘ
ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗੂ ਬਹਾਮਣ ਸਮੇਤ,ਿਸੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ
ਿਨਖੜ ਗਏ । ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਸਹੇੜੀ ਿਵਖੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੰਗੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਿਗਆਂ। ਮਾਤਾ

ਸਾਿਹਤਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਆਮਦ

ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ
ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪਾਸ
ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸੋਹਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ
ਮੋਿਰੰਡਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ
ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਿਤੰਨ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਿਵੱਚ ਕੈਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਵਜੀਦ ਖ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ
ਕਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨ ਿਤੰਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ
ਉਨ ਤ ਿਵਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਲਮਾਵ ਫੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ
ਇਸਲਾਮ

ਕਬੂਲ

ਕਰ

ਲੈਣ

ਜ

ਮੌਤ

ਲਈ

ਿਤਆਰ

ਹੋ

ਜਾਣ।ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਸੀ, ਉਸ
ਨ ਇਨ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਿਵੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਮਾਰਿਦਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪਗਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੰਨ
ਮਸ਼ੂਮ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜਾ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਇਨ ਮਸੂਮ ਬਿਚਆਂ ਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤ ਇਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਲੂਕ
ਕਰੋ ਪਰ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਰ ਨਹ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜੀਦ ਖ
ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਿਹੰਦੂ
ਵਜੀਰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਨਵਾਬ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੁਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ
ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਤੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਸਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤਰਸ
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ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਮ ਇੰਨ ਨੁੰ
ਸਜਾ ਦੇਣ ਤ ਿਰਆਇਤ ਕੀਤੀ ਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਚ ਬੈਠ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਸਮਕਾਲੀਨ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਦ ਸ਼
ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਾ ਆਖਦਾ : ਵਾ ਵਗੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ॥
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਉਨ ਸਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ
ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਕੇ ਨਵਾਬ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਿਜਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜ਼ੀ ਫਤਵੇ ਦੇ ਰੋਸ
ਵਜ ਭਰੀ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵੱਚ

ਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਸਮ

ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨ ਉਨ
ਨੁੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾੳੇਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ,ਪਰ ਉਨ ਬੜੇ ਹੌਸ਼ਲੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਿਪਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਤ ਨਹ
ਡਰਦੇ। ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਵੇਖੋ ਪਰ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਸਬਰ ਨ
ਝੁਕਣਾ ਨਹ । ਉਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ,
ਪਰ ਿਸਦਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਬੇਿਟਆਂ ਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ
ਮਾਸ਼ੂਮ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੀ।
ਸਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਚਣ ਕੇ ਆਿਖਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। ਇਨ ਦੋਨ ਿਨ ਕੀਆਂ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨ
ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਸ ਨ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਿਪੱਛ
ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਕੇ ਸਿਹਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਮਸੂਮ ਿਜੰਦੜੀਆਂ ਦੇ
ਕਾਤਲ ਤ ਿਗਣ-ਿਗਣ ਬਦਲੇ ਲਏ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ

ਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਿਠੰਡਾ ’ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਬੂਲ ਕਰਿਦਆਂ ਕ ਗਰਸ ਵੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ
ਵਾਲੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਉਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ
ਸੀ।
23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਿਠੰਡਾ ਰੈਲੀ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ
ਬਾਦਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਤ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਨ ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਦਆਂ ਸੁਖਬੀਰ
ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ 2017 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਲਈ
ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ 2017
ਦੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਨਤਾਵ ਦੇ ਇਹ ਦੋ-ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਸਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੀ
ਇਹ ਨਤਾਵ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹ ? ਕੀ
ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ-ਸਮੱਿਸਆਵ ਤ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ

ਮੁਬ ਾਰਕਬਾਦ - ਮੁਬ ਾਰਕਬਾਦ - ਮੁਬ ਾਰਕਬਾਦ
ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾ ਵਲ ਮਨਦੀਪ
ਿਸੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਮਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ
2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।

ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ?
ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨ ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਵਾਿਲਆਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕ ਗਰਸੀਆਂ ਨ ਉਸ ਤ ਵੀ ਵੱਡੀ
ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਿਹੱਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਝ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਿਨ ਤ ਆਰਿਥਕ
ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਿਕਸਾਨ , ਮਿਹੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ
ਿਸਰਫ਼ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਲੋਕ ਦਾ ਧਨ, ਲੋਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ
ਤੁਲ ਨਹ , ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਿਵੱਚ
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ?
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ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਗੁੜੇ ਹੋਏ ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਵਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 86 ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ। ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ

ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਿਬਆਨ ਵੱਲ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ

ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ 1899 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ

ਦੇ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ

ਇਨ ਦਸ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ 1688 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਪਣੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਕਰਨ ਤ ਗੁਰੇਜ਼

ਿਰਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਿਫ਼ਰਕੂ ਦੰਿਗਆਂ ਦੀਆਂ

ਨਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਿਹਬ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਿਦਨ

ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਿਵਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ

ਇਹ ਵਾਧਾ ਿਫ਼ਰਕੂ ਦੰਿਗਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹ ਹੋਇਆ,

ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਿਦਆਂ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ‘ਪਿਹਲ ਵੱਢ ਗੇ

ਿਫ਼ਰਕੂ ਿਬਆਨ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਿਬਆਨ ਿਜਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਮੋਨ, ਫੇਰ ਵੱਢ ਗੇ ਝੋਨ’। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾ

ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਿਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਤਾਵ , ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ

ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਿਸੰਘ ਤਲਵੰਡੀ

ਤੇ

ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨ ਨ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ ਦੇ

ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਿਲਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮ ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਆਪਸੀ

ਿਹੱਤ ਅਿਭਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਿਸੰਘ ਲਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ

ਿਪਆਰ ’ਚ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ

ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਿਹਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ

ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਿਰਆਂ ਸਮ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ

ਰਹੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ

ਪਾਠ ਪੜਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਿਫ਼ਰਕੂ ਘਟਨਾਵ

ਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਮੂੰਹ ਸੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਦ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤ ਿਫਰ ਕਾਲੇ

ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੀ ਬੀ ਅਚਾਰੀਆ ਇਹ ਕਿਹਣ ’ਚ ਫਖਰ ਮਿਹਸੂਸ

ਿਦਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਕੇ ਉਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਿਕ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਿਹੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਚਾਹੁੰਦੇ

ਤੇ

ਹਨ?

ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਬਆਨ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਿਜਹੜਾ ਜਾਤੀ-ਿਫ਼ਰਕੂ ਵੰਡ, ਿਫ਼ਰਕੂ ਝਗਿੜਆਂ ਅਤੇ

ਕੀ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨਤਾਵ , ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਿਦਆਂ

ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪਿਹਲ ਹੀ ਝੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ

ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਫ਼ਰਕੂ ਏਕਤਾ ਭੰਗ

ਿਫ਼ਰਕੂ ਆਗੂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਠ-ਿਸੱਧੇ ਿਬਆਨ

ਨਹ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ

ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ, ਿਜਸ ਨ

ਧਰਮ-ਿਨਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਿਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹ

ਪਿਹਲ ਸੰਤਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਿਲਆ, ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ

ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ

ਤਬਾਹੀ ਵੇਖੀ, ਸਾਲ ਚੁਰਾਸੀ ਨੂੰ ਿਪੰਡੇ ਝੱਿਲਆ, ਕੀ ਉਹ ਗਵਾਰਾ ਕਰ

ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲੋਕ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਮੁੜ ਝੋਿਕਆ ਜਾਵੇ? ਉਨ

ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਸਮਾਨ ਨਹ ?

ਿਹਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ, ਉਨ ਕਾਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ,

ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥ ਵ

ਿਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਿਜਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਝੱਿਲਆ,

ਆਧਾਰ

ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦ ਦੀਆਂ ਚੀਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਨਤਾ

ਯਤਨ ਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋਿੜਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਿਫ਼ਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਨ ਉਨ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਦ, ਪੀੜ , ਦੁੱਖ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਰੋਹਬ-ਦਾਅਬ, ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਨ ਘੱਟ -

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕ , ਿਜਨ ਨੂੰ

ਿਗਣਤੀ ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ ਪਤੀ ਸਿਹਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ , ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨ ਸਦਾ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ

ਜਦ ਕੋਈ ਆਿਮਰ ਖ਼ਾਨ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦਾ

ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ; ਇਕੱਠ ਰਿਹਣ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ

ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵ ਤ ਉਹ ਘਬਰਾਏ

ਏਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਿਰਆਂ ਦੇ ਵਰੇ, ਹਰ

ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਕਰਨ ਰਾਓ ਨ

ਵਰੇ ਸਕਿੜਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਿਫ਼ਰਕੂ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ

ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ

ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਥ -ਥ ਉਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਿਫ਼ਰਕੂ ਦੰਿਗਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ

ਿਵਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ ਿਵਰੁੱਧ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾ

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ’ਚ 90 ਲੋਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦ ਿਕ ਿਪਛਲੇ

ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਸੱਚ ਕਿਹਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ
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ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਉਸ ਦੇ ਦੂਹਰੇਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹ ?

ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ

ਤੇ ਬੈਠ ਵੱਡੇ

ਤੇ ਿਫ਼ਰਕੂ

ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ

ਪਰ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਹੰਗਾਮਾ ਕੇਹਾ? ਜੇ ਿਫ਼ਰਕੂ ਘਟਨਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ
ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤ ਸੱਚ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਿਕ
ਹੈ? ਿਕ

ਿਹੱਲਦੀ

ਸੱਚ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਸ ਿਵੱਚ

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਮ ਬੋਲ ੀ ਦਾ ਮਹਤੱਵ
ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਿਦ ਸ਼ਿਟਕੋਣ ‘ਚ ਡਾ. ਜੋਗ ਾ ਿਸੰਘ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਖ਼ਤ

(ਗ਼ੈਰ ਮ -ਬੋਲੀ ਵਾਿਲਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਆ ਉਦਾਹਰਣ)

ਿਹੰਮਤ ਨਹ ?
ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਿਬਹਾਰ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨ
ਅਸਲ ਮਾਅਿਨਆਂ ’ਚ ਿਫ਼ਰਕਾ ਆਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ

“ਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਲੁਿਧਆਣੇ ਇੱਕ ਿਟਊਟਰ ਵੱਜ ਬੱਿਚਆਂ

ਪੂਰੀ ਤਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹਨ,

ਨੂੰ ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ (ਿਫਿਜਕਸ) ਪੜਾ ਦਾ ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਿਚੰਗ

ਉਨ ਨੂੰ ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਅਯੁੱਿਧਆ ਦੇ

ਸਟਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ ਗਿਨਤ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦਾ ਹ । ਮੇਰੇ

ਮੰਦਰ,

ਤਰ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ’ਚ ਅਫਵਾਹ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਵੱਲ

ਕੋਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਪਿਹਲ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤ ਆਏ

ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਜ ਿਸਰਫ਼ ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ

ਹੁੰਦੇ ਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਿਸਆਸਤ ਨ ਉਨ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨ ਵੀ

ਨਲਾਇਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਕੁਝ

ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਪੱਖੋਵਾਲ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ

ਿਚਰ-ਰਿਹਣੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉਸ ਿਦਨ ਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਮ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ

ਵਾਲੀ ਿਸਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਚਰੋਕਣਾ

ਸਾਧਨ ਨਹ ਸਗ ਇਸ ਤ ਿਬਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਿਵਿਗਆਨ ਨੂੰ

ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਹਲ

ਿਸੱਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ

ਹੀ ਬੁਰੇ ਿਦਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲਈ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਿਦਨ ਆਉਣ ਦਾ

ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਸੱਕਦੇ ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ

ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਤਾ ਆਖਦੇ ਇਹ ਹਨ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ ਤੀ ਹੋਵੇ,

ਮ ਵਧੀਆ ਿਵਿਗਆਨੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ ।

ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਫ਼ਸਾਦ ਨਾ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਰੇਸ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨਹ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ

ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋ-ਗਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ ਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਿਗਆਨ ਪੜਾਉਣ ਨਾਲ ਮ ਖੁਦ

ਆਹਰ ’ਚ ਹਨ। ਨਹ ਤ ਿਕ

ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹ ।

ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ? ਿਕ

ਸ਼ ਤ ਬੈਠ ਰੋਸ ਪਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਅਤੇ

ਮ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਿਥਓਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਪੜਾ ਦਾ ਹ ਤੇ

ਿਫਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ

ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ ਦੇ

ਬਰੋਬਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਪੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਟਾਪਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨ 2012,

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤ ਨਤਾ

2013 ਤੇ 2014 ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਿਕ ਿਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ

ਆਪੇ ਝੁੱਗ ਾ ਫੂਕਦਾ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਰ!

ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਪ ਦੇ ਨ। ਜੋਗਾ ਜੀ, ਮ ਕਾਨਵਟ

ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਾ ਆਖਦਾ : ਵਾ ਵਗੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ!!

ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ (ਿਫਿਜਕਸ) ਪੜਾਇਆ ਹੈ।

(ਮੁਸ਼ ਤਾਕ ਸੂਫ਼ ੀ, ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ)

ਸੱਚੀ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮ ਕਦੇ ਨਹ ਦੇਿਖਆ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ। ਉਹਨ ਨੂੰ

ਸਪਤਿਰਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਤ ਪਿਸੱਧ ਸ਼ਾਇਰ /ਗੀਤਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਸਪਤਿਰਸ਼ੀ

ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਤ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤ ਵਧੀਆ ਨਹ ਆ ਦੀ, ਜਦ ਿਕ ਮ ਪੰਜਾਬੀ
ਮਾਿਧਅਮ ‘ਚ ਹੀ ਦਸਵ ਤੱਕ ਪਿੜਆ ਸੀ ਆਪ। ਮ ਆਪ ਦੀ ਇਸ
ਲੜਾਈ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹਰ ਇੱਕ

ਕਾਿਵ-ਸੰਗਿਹ।

ਿਵਿਗਆਨ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾਵ ਗਾ ਆਪਣੀ

ਪਤਾ: ਬਸੰਤ ਸੁਹੇਲ, ਪਬਿਲਕੇਸ਼ਨ,

ਿਜੰਦਗੀ। ਮ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਸਕੂਲ

ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ, ਫਗਵਾੜਾ (144402)
9872120620
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ਦੀ ਬੱਸ ‘ਚ ਜ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹ ਤ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੰਗ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਤ ਿਮਲੀ ਸੀ ਜਦ ਮ ਪੱਖੋਵਾਲ ਿਪੰਡ ਦੇ

ਜਾਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ

ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮ ਕਦੇ ਨਹ

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤ ਬਾਬੂ ਉਸ ਆਦਮੀ (ਅਸਾਮੀ) ਦੀ

ਭੁੱਲ ਸੱਕਦਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਿਧਆਪਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਿਦਸ਼ਾ ਤੇ

ਿਸਰ ਤ ਪੈਰ ਤੱਕ 1 ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਸਕੈਿਨੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਇੱਕ ਨਵ ਮਕਸਦ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਿਵੱਚ ਜਰੂਰ

ਅੱਜ਼ ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵ । ਅਗਲੇ

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋਗਾ ਜੀ, ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ

ਿਦਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਿਬਹਤਰ

ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਵ ਗੂ

ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

ਜੀਣ ਤ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਨਵਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਸਕੂਲ

ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ ਜੁੜੀਆਂ ਨ ਜੋਗਾ ਜੀ, ਿਕ

ਬੋਝ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ ਇੱਕ ਅਨਜਾਣ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਿਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ

ਇਹਨ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਆਪ ।”

ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ
ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਕ ਿਕ ਮ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ
ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹ । ਬਾਬੂ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੰਮ ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ‘ਚਾਹ-

ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰ
ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕੰਨ ਕੁ ਦੂਰ ਜ ਿਕੰਨ ਕੁ ਨੜੇ
(ਗੁਰਚਰਨ ਪਖੋਵਾਲ)

ਪਾਣੀ' ਦੀ ਸੇਵਾ? ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਅਨਜਾਣ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਬਾਬੂ ਦਾ ਮੋਢਾ
ਪਸਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ
ਨਹ , ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਤ ਲੋੜ ਨਹੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਡੇ ਤ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆਂ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਪਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਿਕ

ਹ , ਬੱਸ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰ ਿਦਓ ! ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਭਲ

ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਿਸਰੇ ਨਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ

ਓਸ ਭੋਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਿਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ‘ਜੇਬ

ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ। ਿਜੰਨ ਿਚਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਨਹੀ

ਸੇਵਾ' ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਚਾਹ-ਪਾਣੀ' ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ

ਲੱਗਦੇ (ਭਾਵ ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਹ ਿਮਲਦੀ) ਉਹ ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ ਜ ਕਿਹ

ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ

ਲਵੋ ਿਕ ਅਗਲੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀ। ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ

ਿਵਅਕਤੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸੇ ਬਾਬੂ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਬਾਬੂ ਦਾ

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਡਪਟੀ

ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਰਖਾਸਤ ਅਫਸਰ ਤ ਮਾਰਕ ਕਰਾਕੇ ਿਲਆਓ।

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗਧੀ-ਗੇਿੜਆਂ ਤ ਅਣਜਾਨ ਬੁਝੇ ਿਜਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ

ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਨ ਿਵੱਚ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ

ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ

ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਿਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਜਦ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ

ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ

ਵਾਰੀ ਆਈ ਤ ਉਸਨ ਬੇ-ਿਝਜਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਮੇਜ਼

ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦ

ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀ.ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ

ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲੇ ਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ

ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਨ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੁਿਲਸ

ਗੱਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਓ ਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਤ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਸਭਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਘਿੜਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਰ

ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੈਣਾ। ਪਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ

ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਲ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ

ਤ ਪੂਛ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 70 ਵਿਰਆਂ ਦੇ

ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਦੀ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨ ਿਜਲੇ ਦੇ ਉਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

ਹੈ ਤ ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤ ਬਚਨ ਲਈ ਸੌਦਾ ਤੈਅ

ਿਕ ਕੀਤੀ? ਜਵਾਬ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ

ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਥਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ

ਿਵੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ ਤੇ ਹੀ ਸੌਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹ

ਨਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਿਹਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਥੱਿਕਆ ਹਾਿਰਆ ਜਦ

ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਅਮਲੇ ਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਫਾਇਲ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਨ

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ ਤੀਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤ ਸਬੰਧਤ

ਿਨਪਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਿਬਨ ਕੰਮ

ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹ

ਕੀਿਤਆਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆਵਦੀ ਜਮੀਰ ਵੇਚਣੀ ਲੋਕ

ਖਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਮ ਹੀ

ਪਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਖੋਆ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਪਰੋਿਸਆ ਜ ਦਾ

ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ਪਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ

ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਜਗਰ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ

ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ

ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ

ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਦਕ

ਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਿਮਹਰ

ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਫਸਰ

ਅਤੇ

ਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਬੁਰੀ

ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ

ਤਰ ਿਪਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ

ਿਰਸ਼ਵਤ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਿਵੱਚ ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਿਨਰਮੋਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਤਜ਼ੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ

ਨਵ ਆਂ ਕਾਰ ਅਤੇ

ਹੋਈ ਹੈ। ਿਸਆਸੀ ਲੋਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ

ਅਤੇ ਇਹਨ ਬੰਗਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਜ਼ ਨਾਲ

ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਨਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਦੌਰ

ਿਜਉਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਭਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ

ਨ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ‘ਮਹਾਰਾਜ

ਹੈ। ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਿਭਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ

ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ

ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ

ਚੈਨ ਨਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ! ਫਰੀਦ ਜੀ ਨ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ

ਿਧਆਨ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਵਾਲਾ

ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘‘ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਿਣਆਂ ਅਦਰਸ਼ ਤ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੈਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਗ ਤੇਰੀ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਰਤ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ

ਹੈ।'' ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਨ ਹੋਰ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਜਦ

ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਪਸੰਗ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀ ਮਿਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ

ਿਦਨ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਿਵੱਚ ਫਖ਼ਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ । ‘‘ਇਹ ਜੱਗ ਿਮੱਠਾ,

ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ

ਅਗਲਾ ਿਕਸ ਿਡੱਠਾ'' ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਨ ਜ ਤ

ਤ ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ‘‘ਮ ਤ ਜੀ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘਰ ਹੀ

ਿਨ ਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਿਦਆਂ ਨਿਤਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਿਛੱਕੇ ਟੰਗ

ਨਹੀ ਿਨ ਕਿਲਆਂ ਸਗ ਹਰ ਸਮ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਦਸਦੀ

ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜ ਦੇ ਹ ਿਕ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ

ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ

ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ

ਦਾ ਹੀ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।'' ਫਰੀਦ ਜੀ ਨ ਮੁਸਕਰਾ ਿਕ ਿਕਹਾ

ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਿਵਅਰਥ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 68 ਪਤੀਸ਼ਤ

‘‘ਬੱਸ ਬੁਰੇ ਿਵਚਾਰ , ਘਟੀਆ ਕਰਮ ਤ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਅਿਧਆਪਕ ਿਬਲਕੁਲ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 32

ਿਕ ਹਮੇਸ਼ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀ

ਪਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹਨ। ਿਵਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਨਖਾਹ

ਸੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇਹਨ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਜਰੂਰ ਿਮਲ

ਲੈਣੀਆਂ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ ਨਾਲ ਿਖਲਵਾੜ ਹੈ

ਿਗਆ ਹੈ।''

ਥੇ

ਚੇ- ਚੇ ਬੰਗਲੇ ਿਭਸ਼ਟ ਧਨ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ

ਨਤਾਲੀਵ

ਨਤਾਲੀ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਿਕਸ ਤਰ ਬੀਤੇ?

ਡ ਗਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨ ਅ

ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ

ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜਵ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ

ਅਿਧਆਪਕ ਪਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਊਮੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ

ਪਿਵਤੀ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਲਦੀ ਤੇ

ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਿਰਹਾ

ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੈ ਿਕ ਲਾਸ਼

ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਿਜਆਦਾ ਪੈਸਾ

ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਦਾ, ਹੈ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਕਫਨ ਹੀ।

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ

ਆਰਿਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਸੀ ਸੱਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਿਪਆਰ,

ਿਖਲਵਾੜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਛੇਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਿਮਲ-ਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਬਦਲੇ

ਔਕਸੀਟਾਕਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ

ਿਵੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਮੀਰ ਨਾਲ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਢਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਫਲ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਟੀਟਮਟ ਦੇ ਕੇ

ਇਹ ਦੁਖ ਤਕ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਕਨਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼

ਪਕਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰੋਿਸਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ

ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵ ਗ ਜੀਅ

ਲਈ ਫਲ ਬੇਹੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਯੂਰੀਆ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਲ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ
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ਪਰ ਕਫਨ ਭ ਵੇ ਿਚੱਟੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ ਮਿਹੰਗੇ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਰ ਗ-ਰ ਗ ਕੇ ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ,

ਪੈਦਲ ਚਲ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ ਬਾਹਰ ਗਰਾਜ ਨੂੰ ਪਟ

ਠੱਗੀ-ਚੋਰੀ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ

ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨ

ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਿਰਆ ਮਹੌਲ

ਿਕਹਾ, " ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਲਸਾ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹੇ ਜੀ।

ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨੜੇ ਨਹੀ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਿਚੱਟੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ।

ਿਵਛੜੀ ਪ ਿਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਿਸਅਤ

" ਮ ਿਪਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖ਼ਆ। ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ਼ ਕੇ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਹ ਗਈ। ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕ ਦਾ ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਮੋਡੇ

ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ

ਵੱਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਉਤਾਹ ਨੂੰ

ਸਿਤੰਦਰ ਸਤੀ

ਚੁੱਕਣ ਿਪਆ। ਮ ਫਿਤਹੇ ਬੁਲਾਈ। ਿਕਹਾ, " ਮ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜ ਉਣ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ । ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗੇ। ਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ

ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਨਡਾ ਦੇ ਐ ਮ ਐ ਲ ਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਿਬਆਂ ਦਾ

ਜੋਗੇ ਹੋਵ ਗੇ। ਤੁਸ ਵੀ ਤ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ ਹੋ।

ਕਨਡਾ 'ਚ ਆਗੂ ਨਤਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ

ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ 'ਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੱਜਣ

ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਡੈਡੀ ਨ, ਕੈਲਗਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ

ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਕਨਡਾ ਰੇਡੀਉ ਰੈ ਡ ਐਫ਼, ਐਮ ਤ

ਬੱਣ ਉਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ

ਰਵਨਜੀਤ ਨ ਸੋਗ ਸਮ ਚਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵੱਚ

ਬੱਣਨ ਸੀ। ਸਬ ਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਹ ਰੱਖਾ ਕੇ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ

ਸੋਗ ਫੈਲ ਿਗਆ। ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬਿਹਸ ਤੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਰੇਡੀਉ ਪੋਗਾਮ

ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। " " ਹ ਜੀ ਸਬ ਕੁੱਝ ਇਹ ਮ ਘਰ ਿਵੱਚ

ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਦ ਵੀ

ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਹਲਾ ਿਸੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ

ਡੈਡੀ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਤ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ। " ਮ ਉਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ

ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੀ। ਜੋ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬੱਣ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ

ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ

ਸਤਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ ਤੇ

ਿਕਹਾ, " ਲੋਕ ਦਨ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ ਬਹੁਤ

ਛ ਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ,

ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਪਸੰਸਿਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਜੇਤ,ੂ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ

ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਜਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। " "

ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਨਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ

ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹ । ਤੁਸ

ਅੰਿਮਤਧਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ 6"3' ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਸਿਹਤ

ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਕ ਮਜਾਬ ਬੱਣ ਕੇ, ਲੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਦਾ ਇੰਨ ਕੁ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਜੱਫ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਹ ਆ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ

ਿਦਉ। " " ਹ ਜੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਾਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ

ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਨਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। " ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ

ਨੌਜੁਵਾਨ ਿਵਚ ਤੱਕੜਾ ਨੌਜੁਵਾਨ ਸੀ। ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਿਦਖਤ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ

ਭੁਲਰ ਦੋ ਿਮੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਗਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ

ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਰਚ 1, 1980

ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮਨਵੀਤ ਭੁਲਰ ਦਾ

ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ ਪੀਅਰਸਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ

ਫੱਟਾ ਘਾਹ ਤੇ ਗੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦਸ ਕੁ

ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨ ਿਵੰਡਸਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 2011 ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਅਰ

ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਡੋਰ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਦੀ ਡੀਗਰੀ ਹ ਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 2008 ਿਵੱਚ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਿਵੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬੱਣੇ ਸਨ। ਉਹ 28 ਸਾਲ ਤ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

ਬੰਦੇ ਉਦ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਤ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਮੇਰੇ

ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਿਤੰਨ ਬਾਰ ਕੈਲਗਰੀਅਨ, ਕਨਡੀਅਨ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ

ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਵ ਗ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਦੇ ਜ ਣ

ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਨ।

ਿਪਛ, ਮਨ ਿਵੱਚ ਚੀਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਦੀ ਕਾਰ

ਮਈ 5, 2015 ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਚੌਣ ਿਜੱਤ ਕੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ

ਟਰੱਕ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨਹ ਹੋਈ। ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡਟ

ਬੱਣੇ। ਅਪਰੈਲ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ। ਜਦ ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਰ

ਭੁਲਰ 5 ਕੁ ਹੋਰ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨਾਲ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ

ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਿਨ ਿਕਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਿਪਛੇ ਤ ਆਇਆ। ਉਸ ਨ
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇ

ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨ, ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ

ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਬ ਤ ਮਦੱਦਗਾਰ ਮੰਿਨਆ

ਵੱਡੀਆਂ ਪਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਸਲ

ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਮਨਵੀਤ ਭੁਲਰ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। ਦੇਖ਼ਣ

ਲੋਕ ਦੇ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੇ ਨਤਾ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਡਰਾਇਵਰ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ?

ਲੋਕ ਚੌਕ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹ ਿਦਿਸਆ? ਿਕੰਨ ਿਚਰ ਤ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ

ਇੱਕ ਬਾਰ ਮ ਨੌਕਰੀ ਤ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ

ਸੀ? ਟਰੱਕ ਿਕਸ ਦੇ ਨ ਮ ਸੀ? ਿਕੰਨ ਿਚਰ ਤ ਟਰੱਕ ਸ਼ੜਕ ਤੇ ਚੱਲ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਿਹਬ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਿਹਬ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁਿਕਆ ਸੀ।

ਿਰਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨ ਖੋਜਣੇ ਹਨ।

ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਿਥ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਕੰਮਰੇ

ਇਹ ਆਂਮ ਐਕਸੀਡਟ ਨਹ ਹੈ। ਕਨਡਾ ਿਵੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ

ਿਵੱਚ ਹੋਰ 15 ਕੁ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਿਥ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮ

ਐਕਸੀਡਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਈ ਐਕਸੀਡਟ ਤ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇਜ ਕਰਕੇ,

ਸੋਿਚਆ, ਕੰਮਰੇ ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆ ਦੀ ਹ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮਰੇ

ਗੱਡੀ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਸੜਕ ਿਬਲਕੁਲ

ਿਵੱਚ ਮ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਜ ਦੀ ਹ । ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ

ਸਾਫ਼ ਸਨ। ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਿਸਲਪਰੀ-ਿਤਲਕਣ ਨਹ ਸੀ। ਇਹ

ਵਾਲੇ ਕੰਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮ

ਹੱਦਸਾ ਹੈ ਕੱਤਲ?

ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਿਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਸੀ।

ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਪੋਗਰੈਿਸਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਤੌਰ ਕੈਲਗਰੀ ਹਲਕੇ

ਮ ਵੀ ਦਸ ਕੁ ਿਮੰਟ ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ ਉਵ ਹੀ ਬੰਦ

ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ

ਸਨ। ਿਬਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੀ, ਅੱਖ ਿਮੱਚੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਕੈਨਡੀਅਨ ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਵੀ ਸੀ। ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ, ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।

2011 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ

ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤ

ਕੈਲਗਰੀ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਿਜੱਤਣ ਿਪਛ ਲੋਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਲਈ ਵਾਕ

ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਵੀਤ ਭੁਲਰ ਦੁਆਰਾ

ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨ, ਚੈ ਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ ਸਰਿਵਸ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ

ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਪੀਚ ਇਸ ਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। " ਫਰੀਦਾ

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਿਵਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 13

ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸੁ ॥ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ, 2013 ਭੁੱਲਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ

ਮੇਰਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਨਹੀ ਭਿਰਆ ਮੈ

ਹਨ। ਜੋ ਕਨਡਾ ਿਵੱਚ ਮ ਿਪਆਂ ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾ ਿਵੱਚ ਕਨਡਾ

ਿਫਰਾ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ ॥੬੧॥ ਮ ਔਗੁਣ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਰੁਧ ਮਨਮੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਨ

ਿਫਰਦਾ ਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਕੀਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ॥੬੧॥" ਮਨਮੀਤ

ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਿਨਜੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨ ਦੇਣ

ਿਸੰਘ ਭੁਲਰ ਿਵੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਕੜ, ਮਜਾਜ ਨਹ ਸੀ।

ਲਈ ਸਪੀਚ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ

ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ

ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡਲ, ਤਗ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਵਾਿਜਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਸਨ।

ਲੀਡਰਿ ਪ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵਧਾਨ
ਸਭਾ ਿਵਚ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੁਯਕਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ।.
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਚੋਣ, 2008: ਕੈਲਗਰੀ ਮੌਨਟਰੀ ਇਲਾਕੇ
ਤ ਪ ੋਗ ਰੈਿ ਸਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਿ ਟਵ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ 2,627 34.45%
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਚੋਣ, 2012: ਕੈਲਗਰੀ ਗਰੀਨਵੇ ਤੋ
ਪ ੋਗ ਰੈਿ ਸਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਿ ਟਵ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ 3.976 48,54%
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਚੋਣ, 2015 ਪ ੋਗ ਰੈਿ ਸਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਿ ਟਵ
ਕੈਲਗਰੀ ਗਰੀਨਵੇ ਤੋ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ 5.351 43,0% -5,54%
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ਥੇ ਗਈ। ਮਨਮੀਤ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਸੰਜ ੀਦਾ ਤੇ ਸੰਵ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਇਰ
ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲ
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਿਜਵ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਤੋੜੇ ਦੀਵਾਰ ,
ਮ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਭਿਦਆਂ ਅਪਣਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ।
ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਮੁੱਕਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਹੁਨਰ

ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ (15 ਅਗਸਤ 1961 ਤ ਹੁਣ ਤੱਕ)

ਿਵੱਚ ਸਮੁਚੇ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰਤੇਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਿਵੱਚ

ਗੁਰਤੇਜ ਦਾ ਜਨਮ ਿਪੰਡ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ।

ਪਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ:-

ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਹਲਾ

ਹਨਰਾ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਘੱਟਾ ਧੋਣ ਲੱਗ ਾ ਹ

ਪਿਹਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤ

ਐ ਜਗਦੇ ਦੀਿਵਓ ! ਛੁਪ ਕੇ ਤੁਹਾਥ ਰੋਣ ਲੱਗ ਾ ਹ

ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਏ ਨੰਗ ੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਖੱਪ ੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਸਤਰ "ਪਾਣੀ ਦਾ

ਮ ਇਕ ਸੁਪ ਨ 'ਚ ਸ ਜੀਕਣ ਮੁਕੰਮ ਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਾ ਹ

ਹਾਸ਼ੀਆ" ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਰਚਨਾਵ

ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਸਾਿਲਆ ਿਵੱਚ ਛੱਪਦੀਆ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ

ਕਸ਼ਮ-ਕਸ਼ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੀ ਸਮੁਚੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਣ ਦੇ

ਗ਼ਜ਼ਲ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੇ

ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਅਸਰੇ ਅਤੇ

ਪਦਾਰਥਕ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਵੈ ਇਨ

ਧਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ ਅਪਣਾ ਦੇ ਹਨ:-

ਿਜ਼ੰਦਾ ਿਦਲ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪਦਾਰਥਕ ਇੱਕ

ਕਰ ਨਾ, ਪਰ ਮੁਕੰਮ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੜੇ ਕਰੀ ਰੱਖ

ਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਿਕ ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ

ਰਹ ਊਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਰੱਖ

ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਿਦਸ਼ਾ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਸਗ

ਤੇਰੀ ਧੜਕਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮ ਵੀ ਿਮਲ ਜਾਵ ਿਕਸੇ ਥ 'ਤੇ

ਿਦਸ਼ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੋਜੂਦ ਸੁਹਪਣ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਅੰਦਰ ਆ

ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ

ਗਲ ਧਰੀ ਰੱਖ ।

ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਗੁਰਤੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ
ਨੂੰ ਿਨਵੇਕਲੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਇਹ
ਿਨਵੇਕਲਾ ਮੁਹ ਦਰਾ ਇਸ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਪੋ. ਅਿਨਲ ਧੀਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ
ਖ਼ਸੀਅਤ ਵ ਗ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨ ੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲ

ਿਤੜਕ ਰਹੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਹਵਾੜ
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢ ਡਸਾ

'ਚ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵ ਦੇ ਵਸਤੂਗਤ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪਰਤ ਦਾ
ਦਵੰਦ ਅਿਭਿਵਅਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ

ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੋਵੇ ਜੀਅ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਅੱਜ ਉਨ

ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਸੂਰਜ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨ ਜਨਮ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ

ਗੁਰਤੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਿਚੰਤਤ ਹੀ ਨਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਰਚਨਾ-ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ
ਵੰਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

ਾਇਰ 'ਚ ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋਈ

ਨੁਮਾਇਆਂ ਹੋਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ
ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਖੁਦ
ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ :-

ਉਨ ਨ ਨਾਮ ਿਕਰਨ ਰੱਿਖਆ।
ਭਾਵੇ ਗੁਰਦੇਵ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ 4-5 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸੀ
ਪਰ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਦੋਵ ਬੱਿਚਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ 'ਹੁਣ
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਿਕਰਨ ਨ ਵੀ ਹੁਣ
ਬੀ.ਐਡ. ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਿਮਲੀ ਤੇ ਿਕਰਨ ਿਵਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲੋ

ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਔਖਾ ਹੁਨਰ ਆਇਆ ਨਹ ਮੈਨੂੰ,

ਿਕਸੇ ਪਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ ਦੀ

ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ।

ਤਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਿਨਪੁੰਨ ਸੀ।
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਫਕਰਮੰਦ ਰਿਹਣ ਲੱਗੀ

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੌਣਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋ ਿਨਕਲਣਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ

ਿਕ ਿਕ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਿਕਰਨ

ਿਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਸੀ। ਪਰ

ਦੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਫਕਰ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ

ਿਕਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਹਵਾੜ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱਚੋ

ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਿਕ ਇੱਕ

ਿਨਕਲਣਾ ਹੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨ ਇਸ ' ਹਵਾੜ ' ਭਰੀ

ਿਨਰਮਲ ਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ' ਿਕ ਉਹ ਿਕਰਨ ਦੇ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਚੋ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ।

ਿਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲੈਣ । ਜਦੋ ਗੁਰਜੀਤ ਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਤ

ਿਤਲਸਮਈ ਕਹਾਣੀ

ਉਸਨ ਮਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ

ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ

ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਇਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ

ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਬਾਹਰੋ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ
ਵੀ , ਗੁਰਜੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਜੇ
ਿਕਰਨ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਓੁ। ਇੱਥੇ
ਿਕਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੀ ਪਈ ਐ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਨ ਿਗਆ।
ਪਰ ਜਦ ਉਨ ਨ ਮੁੰਡਾ ਦੇਿਖਆ ਤ ਿਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10
ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ,ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਪਰ

ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਹੋਰ ਸਵੇਰ ਵਰਗੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ
ਜੀਵਤ ਨਹ ਸੀ । ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਿਕਸਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ
ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਮ ਦਾ ਕਾਰਵ ਰਾਹ ਦੇ

ਪਰ ਆਪਣੇ

ਿਨਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਿਸਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤ ਹਦ ਿਵੱਚ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ
ਗ਼ੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅੰਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ । ਿਜਹੜੀ

ਗੁਰਜੀਤ ਨ ਬੱਿਚਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਨਾ

ਵਸਤ ਆਪਣਾ ਸਮਪੂਰਨ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਭੋਗ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਿਲਆ ,ਤੇ ਉਨ ਨ ਿਨਰਮਲ ਕੋਲ ਸਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਵਆਹ

ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹ ਹੁੰਦਾ ਿਜੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ

ਜਲਦੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼
ਸੀ। ਿਕਰਨ ਜਦੋ ਿਵਆਹ ਕੇ ਿਨਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਗਈ , ਉਹ ਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਨਰਮਲ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤ ਉਹ
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਝਟਕਾ ਲੱਿਗਆ,ਪਰ ਿਨਰਮਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਰ ਹੱਸਣ ਲੱਿਗਆ

ਭੋਗਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਵਸਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! ਸਚੀ ਗਿਹ
ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਆਪਣਾ
ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਭੋਗਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਸਚੀ ਗਿਹ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਚੱਕੀ
ਿਵੱਚ ਪੀਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਿਹੱਕ

ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿਭਅੱਤਾ

ਦੀ ਰੁਮਕਦੀ ਰੌਅ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਅੱਜ
ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੰਡਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ

ਿਕ ਿਕ ਿਕਰਨ ਨ ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟੀ ਵੀ

ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀਆਂ ਚੀਖ ਸਨ । ਇੱਕ ਿਵਸਫੋਟ ਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ

ਸਚੀ ਗਿਹ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ।

ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਿਨਰਮਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹਵਾੜ ਦੀ
ਆਦਤ ਪਾ ਲੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਿਨਰਮਲ ਿਕਰਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ ਟੁੱਟ ਿਪਆ।
ਿਕਰਨ ਿਬਨ ਪਾਣੀ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਤਰ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਿਦਨ
ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਗਏ , ਤ ਿਕਰਨ

ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਬਿਚਆ - ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ !
ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹ ਸੀ । ਇਹ ਤ

ਥੇ

ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ । ਦਸ ਸਾਲ
ਤ

ਥ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ

ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਦੋ ਦੇਸ ਕਰੀਨਾ ਅਤੇ

ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ ਰੌਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ

ਸੇਜਲ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਉਨ

ਧੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਿਬਨ ਕਹੇ ਸ਼ਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਈ । ਇਹ ਸਭ

ਨ ਇੱਕ ਤ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰੂ ਹਿਥਆਰ ਅਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ - ਅਤੇ

ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਿਗਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਤ ਕੰਮ ਲਿਦਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸਨ
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ਉਹਨ ਿਭਆਨਕ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ .... ਿਜਵ ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਦੋ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਤਲਵਾਰ ਨਹ ਰਹੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਵ ਹੀ ਕਰੀਨਾ ਅਤੇ ਸੇਜਲ ਦੇਸ

ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ । ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਸ ਗਏ -

ਸਚੀ ਗਿਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ! ਦੋਵ ਆਪਣੇ

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ!

ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ

ਦੋਵ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਿਮਆਨ ਵੀ ਚੀਥੜੇ ਚੀਥੜੇ ਹੋ ਗਏ!

ਤਮ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ

ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਿਕ ਿਕ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ... ਜੀਵਤ ਘਰ ... ਿਜ ਦੇ ਸੁਪਨ ... ਿਚੱਟੇ

ਦੋਵ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਸਨ, ਦੋਵ

ਿਵਅਸਤ

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਭੂਸੱਤਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਮੁਸਕਰਾ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆਂ ਸਵੇਰ ... ਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਭੂਸੱਤਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ ਿਵਚਕਾਰ ਜੰਗ

ਵਾਲੇ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀ ... ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ! ਿਜਹੜੇ ਿਦਲ-ਕੰਬਾਊ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਦੋਵ ਦੇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਿਥਆਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ

ਖੰਡਰ ਬਚੇ ਸੀ, ਉਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ

ਲੱਗ ਪਏ । ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਿਖਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ।

ਬਿਚਆ . ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਖ ਸੁਣਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਾਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤ ਨਾ ਬਚ ਸਿਕਆ । ਦੋਵ ਦੇਸ ਕੋਲ

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ । ਧੂਏਂ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਿਦਨ ਦੀ ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ ਮਾਪਣ

ਿਭਆਨਕ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਪਮਾਣੁ ਹਿਥਆਰ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਸਨ - ਿਕਸੇ

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ ....

ਵੀ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹਨ ਿਵਨਾਸ਼-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆ

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਨਾਟਾ ਸੀ - ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਤਨਹਾਈ ਸੀ ! ਹਵਾ

ਸਕਦੇ ਸਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ

ਦੀ ਸ -ਸ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਚੀ ਗਿਹ ਿਕਸੇ ਿਨਰਜਨ ਅਤੇ

ਸੀ । ਸ਼ ਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ

ਬੰਜਰ ਗਿਹ ਵ ਗ ਤਨਹਾ ਗ਼ਰਿਦਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ !...

ਸਨ ...

***

ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹ । ਇਵ ਿਹ

ਉਸਨ ਕਰਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵ ਅੱਖ ਖੋਲੀਆਂ ਤ ਉਹਨ ਿਵੱਚ

ਦੋਵ ਦੇਸ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਤ ਟੁੱਟ ਨਹ ਸੀ ਰਹੇ । ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ

ਬਹੁਤ ਿਤੱਖੀ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਉਸਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ

ਉਹ ਿਨ ਤ ਨਵ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ - ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲੇ ਪਰ ਉਸਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾਏ

ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਅਣਿਗਣਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਜੰਗ

ਨਹ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ! ਿਜਵ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ । ਪਰ

ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਦੀ ਭਟ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ - ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ

ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਹੱਥ

ਪਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਸ਼ਿਹਰ ਖੰਡਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਹੀ ਨਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਉਸਨ ਆਪਣਾ

ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ

ਿਦਨ

...

ਸੁਰੀਲੀਆਂ

ਅਤੇ

ਮਦਹੋਸ਼

ਰਾਤ

...

ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹ ਬਚ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਵਜੂਦ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ

। ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੀ ਪਚੰਡ ਜਵਾਲਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਝਕੇ

ਿਜਵ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਿਚਪਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਿਜਵ ਧਰਤੀ ਦੀ

ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਬੁਝਣ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹ ਨਹ ਲਈ ਰਹੀ

ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤ ਵੀ ਵੱਡੀ

ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਲਪਟ ਸੱਤਵ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।

ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ! ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਏ । ਪਰ

ਉਹ ਿਦਨ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ ਇਹ ਸੰਗਾਮ ਆਪਣੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ

ਹਵਾ ਿਜਵ ਸੀ ਹੀ ਨਹ । ਉਸਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਦੀ

ਿਗਆ । ਜਦ ਪਮਾਣੁ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮਨੁੱਖ ਦਾ

ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ।

ਵਿਹਸ਼ੀਪੁਣਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌ ਿਵੱਚ ਪੁੱਜ ਿਗਆ । ਪਿਹਲ ਕਰੀਨਾ

ਉਸਨੂੰ ਲੱਿਗਆ ਕੀ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਨੜੇ ਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨ ਸੇਜਲ ਦੇਸ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ।

ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਿਪਆ ਿਰਹਾ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ

ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਸੇਜਲ ਨ ਕਰੀਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ 'ਤੇ ਪਮਾਣੁ

ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਤਣਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ

ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ । ਫੇਰ ਤ ਿਜਵ ਪਮਾਣੁ ਬੰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਫਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ-ਕਵਚ

ਗਈ - ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਵ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ

ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਿਟਊਬ ਨੂੰ

। ਦਰਦਨਾਕ ਸੰਗਾਮ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਕ ਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਮਾਣੁ

ਸਹੀ ਜਗਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਿਚੱਤ ਜਗਾ ਤ ਸਰਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ

ਬੰਬ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਾਇਡੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਗਾਟਰੋਨ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ

ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੂਿਸ਼ਤ, ਜ਼ਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸ ਪਵੇਸ਼ ਕਰ

ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵ ਦੇਸ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ । ਅਤੇ

ਗਈਆਂ ਸਨ । ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ

ਿਫਰ ਉਹ ਸਮ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹ ਬਿਚਆ - ਸਾਰੇ

ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ - ਆਸਪਾਸ
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ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ । ਮਰਨੀਤ - ਉਸਦਾ ਨਾਮ

ਦਾ ਰੋਣ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਦੇ ਅੰਬਾਰ !

ਮਰਨੀਤ ਸੀ!

ਉਸਨ ਿਹੰਮਤ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੜਖੜਾ ਕੇ

***

ਿਡਗ ਿਪਆ । ਉਸਨੂੰ ਜਾਿਪਆ ਿਕ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ

ਮਰਨੀਤ!

ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਿਦਲੋ ਿਦਮਾਗ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ

ਮਰਨੀਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ...

ਿਕਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਮਸਿਤਕ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਨਹ

ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਿਰਖਸ਼ ਿਵਿਗਆਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੇ ਆਸਪਾਸ

ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ । ਉਸਦਾ ਮਸਿਤਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਸਫ਼ਰ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸੀ

ਸਿਥੱਤ ਅਨਕ ਵੇਦਸ਼ਾਲਾਵ ਅਤੇ ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ।

। ਉਸਨ ਕੋਲ ਪਏ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ

ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਿਗਆਰ ਮਹੀਨ ਅੰਤਿਰਖਸ਼

। ਉਸਨ ਆਸਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ... ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡਰ ਿਹ ਖੰਡਰ,

ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ । ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ

ਲਾਸ਼ ਤੇ ਧੂਆਂ ਸੀ ... ਬੇਰਿਹਮ ਿਜਹੀ ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਨਹਾਈ ਸੀ ...

ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਦਾ ਸੀ - ਜਦ ਉਸਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ।

ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ

ਉਹ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ
ਉਸਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਿਖਆ ਨਾ ਿਗਆ । ਉਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ

ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਜ ਬਦਿਕਸਮਤ ਸੀ!

ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਉਸਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਮ ਉਸਦੀਆਂ
ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਹਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਬ ਮਾਰ ਕੇ

ਜਦ ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ਉਹ ਅੰਤਿਰਖਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚ

ਰੋਣ ਲੱਿਗਆ । ਉਸਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ

ਸੀ - ਸੈਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ । ਅੰਤਿਰਖਸ਼

ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ । ਉਹ ਉਦ ਤੱਕ ਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਥੱਕ ਨਾ ਿਗਆ

ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ । ਉਸਨ ਲਵਾਿਰਸ

ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਸੀ - ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਲਾ

ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇੱਕਲੀਆਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ

ਬਿਚਆ ਸੀ । ਕਰੀਨਾ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਰਖਸ਼ ਿਵੱਚ

ਿਦੱਸ਼ ਦੇਿਖਆ । ਸਭ ਕੁੱਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ

ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ਸੈਜਲ ਦੇਸ ਨ ਤ ਆਪਣੀਆਂ

ਨਹ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸਨ ਸੋਿਚਆ ! ਪਰ

ਸਾਰੀਆਂ ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ ।

ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ । ਉਹ ਤੜਪ

ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਵ ਦੇਸ ਨ

ਿਠਆ । ਉਸਦਾ

ਿਦਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਫੇਰ ਿਜਵ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਦੀ

ਉਹ ਸਚੀ ਗਿਹ ਤ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ । ਅੰਤਿਰਖਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕਿਲਆਂ

ਧੜਕਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼

ਚੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸਿਤਕ ਿਵੱਚ ਫੈਲ

ਉਸਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸੈਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ

ਗਈ । ਉਸਤ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਬਰਦਾਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨ ਘਬਰਾ

ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਸਦਾ

ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਖ ਮਾਰੀ !

ਮਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਵਚਿਲਤ ਹੋ ਿਰਹਾ

ਉਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਖੰਡਰ ਹੀ ਖੰਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀਆਂ

ਸੀ । ਸੈਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕਸੇ ਕੋਲ

ਲਾਸ਼ ਸਨ । ਅਕਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ । ਧੂਏਂ ਦੇ ਸੁਲਗਦੇ ਗੁਬਾਰ

ਸਮ ਨਹ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਗਿਹਵਾਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ

ਪਰ ਨੂੰ

ਠ ਰਹੇ ਸਨ । ਖੰਡਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀਆਂ ਿਚੰਗਾਰੀਆਂ ਵੀ

ਸਨ! ਉਸਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸੁਲਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਨਹਾਈ, ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਜ

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸਿਸ਼ੱਪ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਆ

ਸੀ ...

ਿਗਆ । ਉਦ ਤੱਕ

ਉਸਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਿਕਵ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ

ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਿਵਤ ਪਾਣੀ ਿਜੰਦਾ ਨਹ ਸੀ ਬਿਚਆ । ਜਦ

ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹ ਆ ਿਰਹਾ

ਉਸਨ ਿਭਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਦੇਖੇ ਤ ਉਸਤ ਉਹ

ਸੀ - ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹ ! ਪਰ ਫੇਰ ਿਜਵ ਇੱਕ ਦਮ ਝਟਕੇ ਨਾਲ

ਦਰਦਨਾਕ ਿਦੱਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਗਆ - ਅਤੇ ਉਹ

ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ - ਿਕਵ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਅਤੇ

ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਡਗ ਿਪਆ!

ਮਹਾਨਤਮ ਦੁਖ ਤ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸਭ
ਘਟਨਾਵ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ । ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ
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ਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ । ਸਚੀ ਗਿਹ

ਥੇ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਜਦ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਿਦਲ ਦੇ ਸੁੰਨ

ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਿਦਨ… ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਲ!ੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸਵ…

ਮਾਰੂਥਲ ਿਵਚ ਆ ਦੀਆਂ ਨ ਤ ਦਰਦ ਦੀ ਰੇਤ ਅਖ ਿਵਚ ਉੜ

ਮਦਭਰੀਆਂ ਮਦਹੋਸ਼ ਰਾਤ … ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਸੰਗੀਤ….

ਉੜ ਕੇ ਪਦੀ ਹੈ! ਯਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੜਾ

ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਹਨਰੀ ਖਾਈ ਿਵਚ ਿਡਗ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਸਚੀ

ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਾ ਹੈ! ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਿਸਰਫ

ਗਿਹ ਵੀਰਾਨ ਸੀ! ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ ਸਖਣਾ ਸੀ!

ਓਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵ!ੇ ਅਤੇ ਅਜ

‘ਨਹ , ਉਹ ਸਚੀ ਗਿਹ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ ਸਖਣਾ ਨਹ ਰਿਹਣ ਦੇਵੇਗਾ!’

ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਮਰਨੀਤ ਦੋਵ ਇਕਠ ਇਹ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ!

ਮਰਨੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨ ਕਰਾਹ ਕੇ ਅਖ ਕੋਲ਼

ਅਤੇ ਦੋਵ ਹੀ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ! ਉਹ ਆਪਸ ਿਵਚ ਆਪਣਾ

ਿਦੱਤੀਆਂ….

ਦੁਖ ਵੀ ਨਹ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਸੀ! ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਕਸਮ ਦਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ

*****

ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ ਭਿਰਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਾ

ਉਹ ਸੋਚ ਿਵਚ ਗੁੰਮ ਸੀ! ਉਸਦਾ ਮੁਖੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਤੂਫਾਨ ਰਿਹ ਰਿਹ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ!

ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਬਿਹਮੰਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ! ਉਸਦੀਆਂ

ਯਾਦ ! ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁਪਨ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ – ਰਹਸਮਈ ਸੁਪਨ-

ਨੀਲੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਿਜਹੀਆਂ ਅਖ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਅਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ

ਿਜਹੜੇ ਸਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ! ਿਜਹਨ ਦੇ ਅਗੇ ਖੜਾ ਸੀ –ਭਿਵਖ,

ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ! ਉਸਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਗੁਲਾਬੀ ਿਲਬਾਸ ਸੀ, ਿਜਸ

ਿਜਹੜਾ ਹਨਰੇ ਿਵਚ ਡੁਿਬਆ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਿਜਹੜਾ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੇ

ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੋਰਾ ਮੁਖੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲਗ ਿਰਹਾ ਸੀ!

ਖੰਡਰ ਿਵਚ ਦਿਬਆ ਿਪਆ ਸੀ! ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਿਵਚ ਭਿਵਖ ਨਹ
ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਉਹ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਘਰੀ ਹੋਈ ਸੀ! ਪੰਜ ਵਰੇ ਹੋ
ਗਏ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਰਖਸ ਿਵਚ ਘੁੰਮਿਦਆਂ – ਦੀਵਾਿਨਆਂ ਵ ਗ!

ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ … ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤ ਬੁਲੰਦ

ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ ਤੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪਾਪਤ ਨਹ ਸੀ ਹੋਈ! ਇਹਨ

ਖੜੀਆਂ ਸਨ! ਅਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਉਡਨਕਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼

ਪੰਜ ਵਿਰਆਂ ਿਵਚ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਨੜੇ ਦੇ ਬਹਮੰਡ ਦੇ ਅਨਕ ਕੋਨ

ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ! ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਜਵਾਨੀਆਂ

ਵੇਖੇ ਸਨ – ਪਰ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਨਹ ਿਮਲੀ ਸੀ!

ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਦੀਆਂ ਸਨ…. ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਰਕੀ

ਉਸਦੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਿਪਆਸ ਸ਼ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੂਏਸ਼ੀਰ ਉਸਨੂੰ

ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ! ਹਰ ਗਿਹਵਾਸੀ ਦੇ

ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਿਦਖੀ! ਹਾਲ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ

ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ! ਪਰ ਹੁਣ ਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ

ਬਿਹਮੰਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ! ਉਸਨ ਕਈ ਜਗਾ ਜੀਵਨ

ਅਤੀਤ ਬਣ ਕੇ ਖੰਡਰ ਿਵਚ ਦਿਬਆ ਿਪਆ ਸੀ! ਿਜਹਨ ਿਵਚ

ਦੇ ਅਨਕ ਰੂਪ ਵੇਖੇ ਸਨ! ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੀ ਖੁਬਸੂਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ

ਡਰਾਵਣਾ ਭਿਵਖ ਝਲਕ ਿਰਹਾ ਸੀ!

ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ! ਪਰ ਇਨ
ਪੰਜ ਵਿਰਆਂ ਿਵਚ ਉਸਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਹਾਿਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ

ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਹੀ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸਨ – ਜੰਗ ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਜਦ

ਿਜਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਤ ਿਨਕਲੀ ਸੀ!

ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਹਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਸੀ!

ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦਤੇ ਿਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਿਥਆਰ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਿਮਟਾ ਰਹੇ

ਿਵਚ ਉਸਨ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ! ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ

ਸਨ! ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਭਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਸਭ ਕੁਝ

ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੁਪਨ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਕਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ

ਰਾਖ ਬਣ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਕਦੇ ਿਜਸ ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹਸਦੀ ਸੀ

ਗਰਭ ਿਵਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਨ - ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤ ਬਾਹਰ ਸਨ!

ਅਜ ਉਹ ਿਨਰਜਨ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸੌਰਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ
ਿਰਹਾ ਸੀ! ਕਦੇ ਿਜਸਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ - ਆਪਣੇ ਸੌਰਮੰਡਲ ਿਵਚ ਜੀਵਨ

ਅਜ ਤ ਪੰਜ ਵਰੇ ਪਿਹਲ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤ-ਗਿਹ ਤ ਿਵਦਾ ਲਈ

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਕਲੌਤਾ ਗਿਹ ਹੋਣ ਦਾ! ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗ਼ਰੂਰ ਨਾਲ,

ਸੀ! ਉਦ ਉਹ ਵੀਹ ਵਿਰਆਂ ਦੀ ਸੀ! ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਉਮਰ ਿਵਚ

ਮਟਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ! ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ

ਉਸਨ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੜ

ਬਾਕੀ ਗਿਹਆਂ ਵ ਗ ਜੀਵਨ ਤ ਸਖਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ!

ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ ਦੇ ਪਾਗਲ ਵਿਹਣ ਿਵਚ ਉਹ ਅਨਕ ਵਾਰ ਵਹੀ ਸੀ!
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ਵੇਿਖਆ ਸੀ! ਿਪਆਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਿਪਆਰ ਦੀ ਕੰਪਕਪਾਹਟ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਿਨ ਘ, ਗ਼ਮ ਦਾ ਧੂੰਆ ਇਹ ਸਭ

ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ ਗੋਭਲੇ ਿਜਹੇ, ਿਪਆਰੇ

ਉਸਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਨ ਬਹੁਤ ਿਸ਼ੱਦਤ ਅਤੇ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ

ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ

ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਹਾਲ ਿਕ ਇੱਕ ਗਿਹ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ

ਉਹ ਚੁਲਬੁਲੇ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤ

ਨਾਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ ਦੇ ਸੁੱਖ,

ਉਹ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜ ਦੇ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੀ ਪਰ ਉਹ

ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਭਧ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਮੂਹੋ ਿਨ ਕਲੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪਲ

ਹੱਥ ਨਹ ਸਨ ਆ ਦੇ। ਉਹ ਉਹਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਉਹਨ ਜੰਗਲ -

ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ ਐਸ਼-ਅਰਾਮ ਦੀ

ਬੇਿਲਆ ਤੱਕ ਕਰਦੀ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਿਜਹੀ ਨਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹ ਸੀ

ਵਿਹੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਬਦ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਗਾ ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ

ਦੇ ਸਿਕਆ ਸੀ ਮ ਦਾ ਿਪਆਰ। ਉਸਦੀ ਮ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਨ

ਕੋਮਲ ਘਾਹ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਉਹਨ

ਤ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ

ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਜ ਦੇ। ਉਹ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਥੱਕ

ਖਲਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਾ

ਜ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਨ ਲੱਭਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਦੇ। ਅਤੇ

ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਿਪਆਰ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ

ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਗੋਲਾ ਗੁਲਾਬੀ

ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵ ਸਨ। ਉਸਨ ਹੋਸ਼

ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਛੁਪ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ

ਸੰਭਾਿਲਆ ਤ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ

ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਤਾਿਰਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਜ਼ਰਾ

ਬਣਕੇ

ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਿਘਰ ਜ ਦੀ।

ਭਰੀ। ਉਸਨ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਿਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ

ਆਿਖਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਬਿਹਮੰਡ ਦੇ

ਅਤੇ ਪਿਹਚਾਿਣਆ। ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਾਨਣ

ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ

ਪਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਹਰ ਭੌਿਤਕ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ

ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਿਣਆਂ ਤ ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਬਹੁਤ

ਸੀ। ਹਰੇਕ ਗਿਹ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਬਿਹਮੰਡ ਦੇ ਿਵੱਚ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ

ਅਨਕ ਖ਼ਤਰੇ ਸਨ ਿਜਹਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਅਤੇ

ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ।

ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗਿਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਅਰਥ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀ।

ਆਿਖ਼ਰ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ ਉਸਦੇ ਫ਼ੈਲੇ ਨੂੰ ਪਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਉਸਨ

ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਪਆਸ ਅਤੇ ਭਟਕਣ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਪੇਸ ਿਸ਼ਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਅੰਤਿਰਖਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਬਸੂਰਤ

ਖਤਿਰਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਪਤ

ਮੰਿਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਗਿਹ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ

ਕੀਤੀ। ਉਸਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ - ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਸਚਾਈ ਅਤੇ

ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਸੱਚ

ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ। ਉਸਦੇ ਫੋਟੋਨ ਸਪੇਸ ਿਸ਼ੱਪ (photone

ਅਤੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹ ਿਮਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਲ ਿਵੱਚ

spaceship) ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ

ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼। ਇਸਦਾ

ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗਿਹ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕੀ!

ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰੂਮ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ

ਉਸਨੂੰ ਉਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ

ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ

ਚਾਿਹਆ। ਪਰ ਉਸਨ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ

ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ

ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਨਹ ਬੱਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ

ਫੋਟੋਨਸਪੇਸ਼ ਿਸ਼ੱਪ ਿਨਰੰਤਰ ਖਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀਆ ਦੂਰੀਆਂ ਤਿਹ

ਪਤੀ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਉਦ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਪੇਸਿਸ਼ੱਪ ਨੂੰ

ਅਤੇ ਿਜਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਧੁੰਧਲੀ

ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ-

ਿਜਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਚੈਨ ਿਕੱਧਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼

'ਿਮਸ... ਅਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹ । ਉਸੇ ਸਚੀ ਦੇ, ਿਜੱਥੇ

ਿਖਆਲ ਦੀਆਂ ਿਚਤਕਬਰੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਿਬੱਲੀਆਂ ਆ ਆ ਕੇ ਤੰਗ

ਿਪਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ ਮਹ ਯੁੱਧ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਚੀ ਿਬਲਕੁਲ
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ
ਤੁਸ

ਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਬਿਚਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ

ਥੇ ਉਤੱਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?'

ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ' ਤੂੰ ਕੌਣ ਏਂ' ਮਰਨੀਤ ਨ ਪੁੱਿਛਆ।
'ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ... ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਏ ਮੇਰ ਨਾਮ।'

ਉਸਨ ਇੱਕ ਪਲ ਕੁੱਝ ਸੋਿਚਆ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਿਖਆ....' ਹ ,

ਥੇ

'ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ....।' ਮਰਨੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਿਨ ਕਿਲਆ।

ਆਪਣਾ ਿਸ਼ੱਪ ਉਤਾਰੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਚੀ ਗਿਹ 'ਤੇ ਸੀ।

******

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਉਸਨ ਆਪਣਾ ਸੁੱਰਿਖਆ-ਕਵਚ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨੀਤ, ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ ਤ

ਪਿਹਨ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ

ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਿਚੰਨ

ਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡਰ ਅਤੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਵੀਰਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ

ਨਹ ਿਮਟੇ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ ਉਦਾਸੀ ਨ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਿਜਹਾ

ਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ

ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਸਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਉਸਨੂੰ

ਿਠਆ। ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ

ਆਪਣੇ ਸਪੇਸਿਸ਼ੱਪ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ

ਆਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ਼ ਿਜਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਚੀ ਗਿਹ

ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲੀ। ਫੇਰ

ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਸਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸਨ ਅੱਖ

ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਹੁਣ

ਅੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ

ਮਰਨੀਤ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਤ ਅਤੇ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਿਪਘਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਦਰਦ ਦੇ

ਪਰ ਰਿਹ ਰਿਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚੇਤੇ

ਸੈਲਾਬ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਦ ਪਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨ ਨਹ ਸੋਿਚਆਂ ਸੀ ਿਕ

ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਦਾ

ਜੰਗ ਦਾ ਪਭਾਵ ਇੰਨਾ ਿਦਲ-ਕੰਬਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਕਠਰ

ਸੈਲਾਬ ਵਿਹਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਚਲ

ਸੱਚਾਈ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਿਦੱਸ਼ ਉਸਨ ਆਪਣੀ

ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਤਮਾਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। ਇਸ ਿਦਸ਼ ਦੀ ਿਭਆਨਕਤਾ

'ਕਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੁਸਕਰਾ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗਿਹ 'ਤੇ .....! ਮਰਨੀਤ ਨ

ਉਸਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨ ਿਵੱਚ ਖੰਜਰ ਬਣਕੇ ਚੁਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਿੳਸਦਾ ਮਨ

ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ-' ਜੀਵਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਛਣਕਾਰ

ਉਪਰਾਮ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸਨ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਹਰਦਾ ਤੜਪ

ਥੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ

ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਬੁਲੰਦ ਇਮਾਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਿਲਆ ਿਕਉਿਕ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਅ ਿਕੰਝ ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਧੜਕ ਰਹੀ

ਤ ਨਹੀ ਸੀ ਜੀਵਤ ਬਿਚਆ! ਉਹ

ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਗੀਤ

ਥੋ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤ ਉਸਨੂੰ ਨੜੇ

ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਕਰਾਹਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ

ਧਰ ਗਈ

ਿਜਵ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਰੁਦਨ

ਿਜੱਧਰ ਕਰਾਹਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ

ਭਰੀ ਤਨਹਾਈ ਪਸਰ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ

ਤੇ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ

ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਿਹੱਤ ਪੁਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ ਨ ਸਾਰੇ

ਸਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ

ਗਿਹ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨ ਿਕਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ

ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਿਕ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣੀ। ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਝਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ

ਉਹ ਮਰਨੀਤ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ-ਕਰਾਹ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ

ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਉਹ ਤ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ।

ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਿਖਆ-' ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਨਹ ਬਿਚਆ।

ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਵੀ

ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ। ਜਾਓ, ਇੱਥ! ਕੁੱਝ ਨਹ ਹੈ ਇੱਥੇ....।'

ਨਹੀ ਸਨ - ਖੰਡਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ।

'ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏਂ? ਮ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਗੀ...।'

'ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਮਰਨੀਤ। ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤ

'ਮ-ਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹ । ਵੀਰਾਨ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਜੰਨੂਨ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦ

ਆਤਮਾ ਹ ਮ।' ਮਰਨੀਤ ਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਿਜਹੀ ਅਵਸ਼ਥਾ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ।

ਤੁਸ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹ

' ਠ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਿਭਅਤਾ ਦਾ ਬੱਿਚਆ

ਸਕਦੇ। ਤੁਸ ਿਜੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਲਓ- ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਰ

ਇਕਲੌਤਾ ਅੰਸ਼ ਏਂ।

ਠ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ।'

ਸਕਦੇ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਜੰਨੂਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਿਹਰਾ

'ਹ .. ਹ ... ਮਨੂੰ

ਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।' ਮਰਨੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਉਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ

ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਬੋਿਲਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼- ਹਵਾਸ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸਨੂੰ
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ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ

ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ

ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨੂੰਨੀ-ਸੱਿਭਅਤਾ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ

ਕੰਮ ਨਹ ਸੀ। ਜੈਵੀਰ ਨ ਸਚੀ ਗਿਹ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਕਰਨ ਲਈ

ਲਦੀ ਹੈ ਜ ਿਫਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

'ਿਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਤ ਨਹ ਹੋ।'

‘ਖ਼ੈਰ! ਇਹ ਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਿਗਆ। ਹੁਣ

ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤ ਪੁੱਿਛਆ।

ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਏਂ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ?'

'ਨਹ ....' ਬੇਟੀ! ਹਲ ਿਕ ਪਿਹਲ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਨਰਾਜ਼

'ਮ-ਮ ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਸਚੀ ਗਿਹ ਮੁੜ ਪਿਹਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ

ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ

ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ....। ਮ ਇੱਕਲਾ ਕੀ ਕਰ

ਮਹਾਨ ਿਖਆਲ ਨ ਜਨਮ ਿਲਆ।' ਜੈਵੀਰ ਨ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ

ਸਕਦਾ ਹ !'

ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਿਖਆ।

'ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ । ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹ । ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ

*******

ਇਹੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸਚੀ ਗਿਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਨ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤ

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਿਹੰਮਤ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ

ਬਾਅਦ

ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਿਜਵ ਹਰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਤ ਬਾਅਦ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਹਾਲ ਿਕ ਪਮਾਣੂ ਬੰਬ ਅਤੇ ਹਾਈਡੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ

ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੰਝ ਹੀ ਸਚੀ ਗਿਹ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਕਰਨ

ਪਯੋਗ ਤ ਬਾਅਦ ਸਚੀ ਗਿਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ

ਵਾਸਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ

ਲੱਗਭੱਗ ਆਪਣੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗਿਹਆਂ ਵ ਗ ਹੁਣ ਿਨਰਜਨ

ਕਰ ਗੀ।' ਸ਼ਵਾਿਨਕ ਨ ਮਰਨੀਤ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਦੀ ਇਸ ਤੱਸਲੀ ਨਾਲ

ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ

ਿਪਘਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਵਾਿਨਕ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਥਾਹ

ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ

ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਉਮੜਨ ਲੱਗੀ।

ਸਨ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੇ ਖੰਡਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼

'ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਕਵ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ?'

ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੇ

'ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ! ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਹਨ। ਅਸ

ਖੰਡਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਚੀ ਗਿਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ

ਉਹਨ ਤ ਮਦਦ ਲਵ ਗੇ।'

ਆ ਿਗਆ ਤ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਰਸਾਇਣਕਸੂਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ

'ਠੀਕ ਹੈ!' ਮਰਨੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਿਜਹੀ

ਠ ਖੜੀ

ਹੋਈ।

ਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

ਥੋ

ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਿਕਰਨ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਕਤਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਸਵਾਿਨਕਾ ਅਤੇ ਮਰਨੀਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਦੇ ਸਮਰਾਟ
ਜੈਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਸਨ, ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਹਾਨ ਿਮਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਇਸ

ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਾਰੇ ਸਭ

ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਸਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਿਰਹਾ

ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ

ਸੀ। ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਅਤੇ ਮਰਨੀਤ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ

ਿਕ ਸਚੀ ਗਿਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਜੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੈਵੀਰ

ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ

ਿਦਨ-ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੇ

ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਦੇ ਪਮੁੱਖ ਿਵਿਗਆਨਕ

ਹਾਲਾਤ ਜੀਵਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਏ।

ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਿਟੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨ

ਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ

ਸਭ ਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨ

ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਿਜਨ ਿਵੱਚ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਤ ਆਏ

ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਨ ਪਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਿਵਸਫੋਟ ਤ ਬਾਅਦ

ਪਿਰਵਾਰ ਨ ਰਿਹਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ

ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ

ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਥਾਨ ਅਿਜਹਾ ਵੀ

ਸੂਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਬੰਬ ਿਵਸਫ਼ੋਟਾ ਤ

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸ ਿਭਆ

ਬਾਅਦ ਖਤਰਨਾਕ ਿਵਿਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਥ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ

ਿਗਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਗਾ
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ਜਗਾ, ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ-ਬਗ਼ੀਚੇ ਬਚਾਏ

ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਵ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹ ।'

ਗਏ।

ਮਰਨੀਤ ਨ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ।
'ਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਜੰਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹ ।' ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨ ਮਰਨੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖ

ਸਚੀ ਗਿਹ ਦੇ ਨਵ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨ

ਿਵੱਚ ਵੇਖਿਦਆਂ ਆਿਖਆ।

ਦੀਆਂ ਸਮਿਸੱਆਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਮਰਨੀਤ ਨ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਿਕਸੇ ਅਪਸਰਾ ਵ ਗ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਮਰਨੀਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਹ

ਖ਼ੁਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਕਮੇਟੀ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਝ

ਹੱਥਾ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮ ਿਲਆ। ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ

ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਚੰਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ

ਿਵਸਮਾਦੀ ਛੋਹ ਦਾ ਅੰਨਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾ ਬੰਦ

ਗਈ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਨਵ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚੀ ਗਿਹ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸਾਉਣ

ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਸਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਚੇ

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨ ਦੇ

ਸੁਪਨ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਚੀ ਗਿਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਨਾ ਗਿਹ ਵ ਗ ਹੀ

ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਭਟਕੀ ਸੀ। ਮਰਨੀਤ ਨ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨੂੰ

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਿਰਆ

ਆਪਿਣਆ ਬਾਹਵ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਨ ਵੀ

ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਪਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਿਜਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਾਹਵ ਮਰਨੀਤ ਦੀ ਿਪੱਠ ਦੇ ਿਗਰਦ ਲਪੇਟ ਿਦੱਤੀਆਂ...

ਇਸ ਤਰ , ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਚੰਗਾਰੀ
ਭਖ ਪਈ।

socW smuMdroN fUMgIAW

ਥੇ ਿਫਰ ਪਿਹਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ

ਗੀਤ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਮੁੜ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਚਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੀਉਣ ਵਾਿਲਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ

1. ਉਦ ਦਾ ਮ ਆਪਣਾ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਫ਼ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ

ਸਨ।

ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਹੈ।

ਮਰਨੀਤ ਨ ਤ ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਵਾਿਲਕਾ ਨ ਵੀ ਉਸ

2. ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਿਸਰਫ ਹੈਲੋ ਿਟਊਨ

ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਕੇ

ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਦੇਵੋ।

ਥੇ ਹੀ ਵਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਨੀਤ

ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਿਤਅੰਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹ
ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਦਾ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ!
********
ਸਚੀ ਗਿਹ ਤੇ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿਦਆ ਦੋ ਸਾਲ ਗ਼ੁਜ਼ਰ

3. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ
ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ
ਖੜਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ।
4. ਿਜੰਨ ਿਚਰ ਿਕਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਿਜਉਦੀ ਹੈ ਉਨ ਿਚਰ

ਗਏ। ਅਤੇ ਮਰਨੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਸਮ ਿਕੰਝ ਬੀਤ

ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹ ਮਰਦਾ।

ਿਗਆ। ਇਹਨ ਦੋ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਵਅਸਤ ਰਹੇ ਹਨ।

5. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ

ਉਹਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸਚੀ ਗਿਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਜੀਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ

ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਿਨਲਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗ਼ੁਜ਼ਿਰਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੁਰਸਤ
ਿਮਲੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਸਨ।
ਅੱਜ ਸ਼ਵਾਿਨਕਾ ਅਤੇ ਮਰਨੀਤ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਮਨਸ਼ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਸਭ ਕੁੱਝ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਿਰਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ
ਸਲਾਮ ਨਹ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਸਮੀਤ ਿਸੰਘ ਬਿਹਣੀਵਾਲ
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ਕੰਧੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਏ ਨ ਦੱਸ ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ,

ਪੱਛਣੇ ਮ ਚ ਹਵ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਵਾਲ ।

ਜਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਫੜ ਜਾਲਮ ਨ ਤੇਰੇ ਚ ਿਚਨਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆਂਦੇ ਦੋਵ ਲਾਲ ।
ਿਕਵ ਦੱਸ ਅੜੀਏ ਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ , ਗੂਿਜਆ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ।
ਜਦ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਲਮ ਰੱਿਖਆ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਨਾ ਰਤਾ ਵੀ ਿਖਆਲ ।
ਮੱਥਾ ਸੀ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਾਿਹਬਜਾਿਦਆਂ ਨ,ਿਸਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਾਲ ।
ਕੰਬੀ ਹੋਣੀ ਧਰਤੀ ਨਜਾਰਾ ਖੂਨੀ ਵੇਖ ਉਦੋ ਿਸਸਕੀ ਵੀ ਪੌਣ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ।
ਇੱਟ ਨਾਲ ਛੁਹੰਦਾ ਹੋਣਾ ਗਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਗਦਾ , ਤੇਸੀਆਂ ਤੇ ਕ ਡੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਕੈਸੀ ਚਾਲ ।
ਿਚਣਦੇ ਸ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਿਹਬਜਾਦੇ ਨੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਮੁਹਾਲ ।
ਿਚਹਿਰਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਿਕੱਨਾ ਨਣ ਿਵੱਚ ਜੋਸ਼ ਿਕਵ, ਮੱਿਥਆਂ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਰਤਾ ਵੀ ਮਲਾਲ ।
ਪੈਰ ਚ ਮਧੋਲੇ ਿਦੱਤੇ ਲਾਲਚ ,ਡਰਾਵੇ ਿਕਵ ,ਛੱਡੀ ਨਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ।
ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲੇ ਨਾ ਿਸਦਕ ਤ , ਿਸੱਖੀ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਕਵ ਰੱਿਖਆ ਸੰਭਾਲ ।
ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਬੋਲੀ ,ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੱਸਣੀ ਮੁਹਾਲ ।
ਮ ਹੀ ਹ ਿਨਕਰਮੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ ਜਾਲਮ ਨੂੰ , ਝੁਰਦੀ ਹ ਰਿਹੰਦੀ ਸਦਾ ਸੁਬਾ ਿਤਕਾਲ ।
ਹੁੰਦਾ ਨਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਥ ਦੱਿਸਆ , ਵੱਖ ਇੱਤਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇ ਿਮਸਾਲ ।
ਸਦੀਆਂ ਤ ਖੜੀ ਹ ਮ ਸ ਭੀ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ , ਹਉਿਕ ਤੇ ਹਾਿਵਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਕੇ ਭੁਚਾਲ ।
ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਪਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ,ਲਾਲ ਿਜਹਦੇ ਜੂਝੇ ,

ਲੈ ਕੇ ਿਸਦਕ ਦੀ ਢਾਲ ।

ਦਾਸਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ,ਦੇ ਕੇ ਿਜੰਦ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲ ਗਈਆਂ ਕੌ ਮ ਲਈ ਅਨਖੀ ਹੀ ਮਸਾਲ ।
ਗੂੰਜਦੀ ਆਵਾਜ ਇੱਥ ,ਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ,

ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ , ਸੱਤ ਸੀ ਅਕਾਲ ।

-ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ ਇਟਲੀ
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਕਿਵਤਾ

ਕਿਵਤਾ

ਫੱਕਰ...!

ਐਬ ਨਿਸ਼ਆ ਦੇ

ਸੀਮਾ ਗਰੇਵਾਲ

ਸੁਖਦੇਵ ਗੰਢਵ
ਐਬ ਨਿਸ਼ਆ ਦੇ ਿਜਸਮ 'ਚ ਜ਼ਿਹਰ ਭਰਦੇ।
ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਧੁੱਖਦੀ
ਕਰਦੀ ਏ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੰਗ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ

ਫੱਕਰ ਦਾ ਅੜੀਓ ਇਸ਼ਕ ਅਵੱਲੜਾ

ਮਾੜੇ ਬਣਦੇ ਹਲਾਤ ਐਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ।

ਰੜ ਰੜ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਸੁਵੱਲੜਾ

ਐਬ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ...................

ਿਜੰਦ ਿਮੱਟੀ, ਚੜੇ ਅਿਦਸ਼ ਭੱਠੀ ਸ ਚੇ

ਨਿਸ਼ਆਂ ਚ' ਅੰਨਾ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ

ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਭਾਲ਼ੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ

ਕਰਦੇ ਨ ਐਬ ਸਫਾਇਆਂ ਤਨ ਧਨ ਦਾ

ਲੱਭੇ ਨਾ ਹੀਰਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਖ਼ਾਕ

ਿਸਰ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਨ ਚੜਦੇ।

ਨਾ ਸੀਵਣ ਿਥਆਵੇ , ਨਾ ਪਾਟੇ ਚਾਕ

ਐਬ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ...................

ਨਾ ਝੋਲ਼ੀ 'ਚ ਦਾਣੇ, ਨਾ ਚਾਦਰ 'ਚ ਮੋਰੀ

ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਐਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੜਦੀ

ਨਾ ਢੱਡ ਨਾ ਛੈਣ,ੇ ਨਾ ਚੁੱਪੀ,ਨਾ ਚੋਰੀ

ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਰ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਕਈ ਜੜਦੀ

ਨਾ ਡੰਡ ,ਨਾ ਹੋਕੇ ,ਭੁੱਖ ਨਾ ਮੇਵੇ ਚੋਖੇ

ਰਿਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਿਫਕਰ ਦੇ ਮ ਹ ਵਰਦੇ

ਨਾ ਿਸਤਮ ਆਪੇ 'ਤੇ ,ਨਾ ਸ ਈਂ ਨਾ'ਧੋਖੇ

ਐਬ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ...................

ਧੁੰਦ 'ਚ ਧੁਖ਼ਧੁਖ਼ੀ ,ਹਵਾਵ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ

ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਦ ਿਸੱਖਰ ਤੇ ਚੜਦੀ

ਐਥੇ ਵੀ- ਓਥੇ ਵੀ,ਅਣਿਕਆਸੀਆਂ ਠੱਲ

ਬਣਦੀ ਏ ਿਜੰਦ ਰਾਹੀ ਮੋਤ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦੀ

ਨਾ ਰੰਜ ਨਾ ਰ ਝੇ , ਨਾ ਹਾਸੇ ਦਰਦ ਵ ਝੇ

ਸੁੱਖੀ ਰਿਹੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਫੜਦੇ।

ਸਰੂਰ ਦੀਆਂ ਵੇਲ ,ਿਬਨ ਡੋਡੇ ,ਿਬਨ ਗ ਜੇ

ਐਬ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ...................

ਫਕੀਰੀ ਿਫੱਕੀ ਵੀ ਏ , ਅਨਮੋਲ ਸਵਾਦ ਨ

ਪਊ ਪਛਤਾਉਣ ਿਫਰ ਬੜਾ ਪੈਣ "ਸੁੱਿਖਆ"

ਫੱਕਰ ਦੇ ਵਸਦੇ ਚਾਅ,ਿਵਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਨ

ਜੇ ਨਾ ਬੀੜਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮ ਲਈ ਚੁੱਿਕਆ
ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਿਦਆਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਰਿਹਣੇ ਖਰਦੇ।
ਐਬ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ...................

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਖਿਸਅਤਾ

ਡਾ. ਸੀ. ਪੀ ਕੰਬੋਜ

ਡਾ. ਪਿਵਨ ਕੁਮਾਰ

ਡਾ. ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ
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ਚਰਨਜੀਵ ਿਸੰਘ

ਚਰਨਜੀਤ ਪਨੂੰ

ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ ਇਟਲੀ

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ

ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ‘ਚ
ਕਿਵਤਾ

ਇੱਕ ਨਵ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ
ਬਲਜੀਤ ਮਲਹ ਸ

ਮ ਨਹ ਚਾਹੁੰਦੀ

ਤੇ ਉਹਨ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਿਦਓ

ਇਸ ਵਾਰ ਨਵ ਵਰੇ ਤੇ

ਲੱਪ ਕੁ ਿਕਰਨ ਉਧਾਰੀਆਂ

ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ

ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੇਵੱਸ ਮ

ਜ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ।

ਹਨਰੀਆਂ ਗੁੱਠ 'ਚ ਪਏ

ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ

ਮੁੜ-ਮੁੜ ਫਰੋਲਦੀ ਐ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵ

ਤੇ ਅਪਣੇ ਿਢੱਡ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰ ਨੂੰ

ਖਾਲੀ ਡੱਿਬਆਂ ਨੂੰ

ਉਹਨ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਿਦਓ

ਖਾਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਿਜੰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਬੀਆਂ ਕੰਧ 'ਤੇ

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਘਰ ਤੋਰਦੀ ਐ ।

ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨ
ਵਿਰਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਲੰਡਰ

ਜੇ ਕਰ ਸਕੋ ਤ ਇਸ ਵਾਰ

ਤੇ ਮੰਦ-ਮੰਦ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਤੁਸ ਤੇ ਮ

ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਛਪੀ

ਰਲ਼ਕੇ ਇਹ ਅਿਹਦ ਕਰੀਏ

ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ

ਅਪਣੇ ਸੈਆਂ ਕਰੋੜ ਕਦਮ 'ਚ

ਘਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੀ

ਇੱਕ ਕਦਮ

ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ

ਉਹਨ ਦਿਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰੀਏ

ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਿਰਆ

ਿਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਸਦਾ

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਿਗਆਂ ।

ਤਰੀਕ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨ

ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤ ਕਰ ਿਦਓ

ਸਾਲ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨ

ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਿਜਹੀਆਂ

ਹਾਲਾਤ ਨਹ ।

ਿਦਨ ਨਹ

ਕੁੱਝ ਕੋਮਲ ਦੁਆਵ
ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨ ਵੀ

ਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ਇਸ ਵਾਰ

ਜੋ ਦੋ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ

ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵ

'ਕਮਾਉਣਾ' ਤੁਰ ਿਪਆਂ ਸੀ

ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਿਦਓ ।

ਤੇ ਿਜਸਦੇ ਿਜਸਮ ਨੂੰ ਕਦੀ
ਨਸੀਬ ਨਹ ਹੋਏ
ਮੇਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
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ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ
ਕਿਵਤਾ

ਕਿਵਤਾ

ਵੀਰਾਨ

ਅੱਜ ਿਦਲ ਕਰਦਾ

ਜਗਦੀਪ ਿਬਰੋਕੇ

ਸਰੂਚੀ ਕੰਬੋਜ

ਿਕੰਨੀ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ,
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਚੁੱਪ,

ਅੱਜ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਾਈਏ,

ਿਦਲ ਚ ਹਰਦਮ ੋਰ ਹੈ,,

ਐਸਾ ਸੁਰ ਲਗਾਈਏ ਿਕ ਛੱਡ ਗਏ ਸਜਨਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਈਏ।

ਬਾਬੇ,ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਿਕੰਨ ਹੀ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨ ਲੋਕ ਨ ਲੋਕ ਨੂੰ

ਕਰਕੇ ਨਸੀਬ ਜੋ ਕੰਡੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ,

ਲੁੱਟਣ ਲਈ,
ਇੱਥੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਚੋਰ ਹੈ,,
ਸੱਚ ਿਲਖਣ ਤੇ ਪਦੀ ਿਸਆਹੀ ਜ ਿਫਰ ਿਮਲਦੀ ਜੇਲ ਯਾਰਾ,
ਆਿਖਰ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹਨ ਝੂਿਠਆਂ ਦਾ,

ਦੋ ਪਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਅਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਅਸ ਚੁਭਾਈਏ ।..
ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਿਪਆਰ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦੀ ਿਫਤਰਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,

ਅਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ,,

ਿਜਸਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤ ਕੀ ਅਜਮਾਈਏ ।

ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਲਈਆਂ,ਿਕਰਦਾਰ ਸੁੱਟ ਲਏ ਨ ਮੇਿਰਆਂ ਲੋਕ ਨ,

ਕਾਹਤ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨ ਹਰਫ ਿਵੱਚ ਉਕੇਰ ਮ,

ਤ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਉਦ ਵੇਖ ਗੇ,
ਇਹ ਅੱਗ ਤ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ,,
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਿਲਆ ਬੰਦੇ ਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ,
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਿਕ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ,,
ਇੱਕ ਮ ਤ ਵੱਧਕੇ ਿਪਆਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤ ਵੱਧਕੇ ਤੇਰੇ ਿਕਸੇ ਕ ਨੀ ਪੂਰੇ

ਿਲਿਖਆ ਨਹ ਜੋ ਰੱਬ ਨ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾ ਚ,
ਿਕ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਿਜੰਦਗੀ ਦੋਜਖ ਅਪਣੀ ਅਸ
ਬਣਾਈਏ।...
ਉਹ ਤੇ ਮਾਣੇ ਿਨ ਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗੀਆਂ ਹੈ,
ਪੁਰਾਿਣਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਫਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਿਵਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ,
ਿਫਰ ਿਕ ਉਸਦੀ ਖਾਿਤਰ 'ਕੰਬੋਜ' ਅਸ ਅਪਣੇ ਦਰਦ ਵਧਾਈਏ ।

ਕਰਨ,
ਉਹਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡ
ਉਦ ਪੈਣੀ ਉਹਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਦ ਪੈਣੀ ਉਹਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।।

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਵਲ 2016 ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ
ਵਲ ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਮਬਰ

[ਦਸੰਬਰ 2015, ਪਿਤਿਬੰਬ]ਸਫ਼ਾ 24

ਸਕੇਪ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਪਿਤਕਾ

pRiqibMb eI-piqRkw dI GuMf cukweI smyN ie`kTy hoey lyKk/ivdvwn

sMdyS
skyp pMjwb vloN eI-piqRkw “pRiqibMb” dy pwTkW nUM ieh jwx ky KUSI hovygI kI nvyN swl 2016 qoN eI-piqRkw nvyN rUp
iv`c jwrI kIqI jwvygI ijs iv`c sQwipq lyKkW qoN ielwvW invkly lyKkW nUM vI auicq QW id`qI jwvygI [ ies eIpiqRkw rwhIN pMjwbI, pMjwbIAq Aqy s`iBAwcwrk lyKW bwry Koj BrpUr rcnwvW hoxgIAW[ swry “pRiqibMb “ dy pwTkW nUM
bynqI hY ik ies eI-piqRkw dw Awpxy dosqW Aqy nyVilAW nUM jrUr dsoN qW jo pMjwbI BwSw, swihq Aqy s`iBAwcwr dw
pwswr pRcwr v`D qoN v`D ho sky[ pwTkW nUM ieh vI bynqI kIqI jWdIN hY ik auh piqRkw bwry AwpxI auswrU rwey zrUr
Byjx qW jo piqRkw nUM hor vI iSMgwirAw jw sky[ AMq iv`c Awp s`B nUM Awaux vwly nvyN vry dIAW l`K l`K vDweIAW Awp
jI dw Awaux vwlw swl Awp leI KuSIAW -KyVHy lYky Awvy [
DMnvwd
mnoj PgvwVvI
mu`K sMpwdk
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