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No fundamental social
change occurs merely because gov-
ernment acts. It's because civil soci-
ety, the conscience of a country,
begins to rise up and demand - de-
mand - demand change.” It is a quote
from the President Elect Joe Biden of
the USA, the oldest and vibrant
democracy of the world. Taking a cue
from this, we, some of the residents
of Jalandhar and its periphery, de-
cided last week, on December 18 to

float an outfit, Punjab Civil Society, to
discuss and brain storm matters of in-
terest and concern to Punjab and the
society at large as stake holders in
the development and progress of the
society. It seems, some of us namely;
Community Activists Sanjay Kumar,
Rakesh Shantidoot, Raman Kumar
among others did the necessary
ground work in this regard. My asso-
ciation with this endeavor started re-
cently with my meeting with Sanjay
Kumar of Delhi followed by an infor-
mal meeting of likeminded fellow cit-
izens on a chili afternoon on
December 17 at the spacious home

of Raman Kumar which was attended
by MLA Pargat Singh, Principal Navjot
Kaur, Col. Balbir Singh, Dr. Nachattar
Singh, Ravinder Dhir among others,
besides initiators of the idea Sanjay
Kumar and Rakesh Shantidoot. It was
agreed to float Punjab Civil Society as
a safety valve in the process of polit-
ical and socio-economic development
of our country. The current issue of
the farmer’s agitation – Kisan An-
dolan was discussed and it was de-

cided to support the just cause of
farmers and ward of the possibilities
of the situation going out of hand. It
was also decided to announce the
formation of Punjab Civil Society and
give our views and extend support to
the ongoing farmer’s agitation over
an interaction with media. With this
introduction, it will not be fair on my
part if I don’t add a line, with a sense
of gratitude, to thank our hosts for
hot Amla-Honey concoction and
Masala tea with assorted dry nuts
and other savories to beat the sea-
sonal chill at the cozy home of
Raman Kumar. Accordingly, we met

at the Training Institute of Co-opera-
tive Bank in the heart of Jalandhar,
the venue kindly offered gratis by the
Director of the Institute, Dr. Nachattar
Singh. It was gratifying to note that
it was a well attended meeting repre-
sented by cross sections of the civil
society and media. Rakesh Shanti-
doot set the ball rolling by his opening
statement giving the purpose and
agenda of  Punjab Civil Society and
also his views on the Kisan Andolan

followed by brief interventions, inter
alia, by Ambassador Ramesh Chan-
der, Col. Balbir Singh, Principal Navjot
Singh, Ravinder Dhir, MLA Pargat
Singh, Raman Kumar. The meeting
turned out to be, as expected, a pro-
ductive and informative interaction
with media. Prominent media person-
alities like Major Singh, I.P. Singh,
Surinder Paul among others wel-
comed and appreciated the newly
floated outfit Punjab Civil Society and
gave an overview of the prevailing po-
litical and socio-economic situation in
the country with particular reference
to the ongoing Kisan Andolan. In a

handout is-
sued at the
m e e t i n g ,
P u n j a b
Civil Soci-
ety ap-
pealed to
all Punjabis
to come
forward to
serve and
save Punjab and give it a right direc-

tion, with their active participation, to
come out of the existing difficult sit-
uation. Jr.

I conclude here with the hope
that Punjab Civil Society would suc-
ceed in doing its intended work to
bring about peace and harmony in the
society. My initial interaction with
some of the highly placed members
of the Society has generated very
positive vibrations, I must add. I was
reminded of Martin Luther King Junior
who said and I quote, "Our lives begin
to end the day we become silent
about things that matter”
ਆਗਾਜ ਤਂੋ ਅੱਛਾ ਹੈ; ਅੰਜਾਮ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ !

Ramesh Chander
Ambassador - I.F.S. (Retired)

91-99885-10940

You know..SC/ST/OBC in India, who could not bear
the persecution in Hinduism  they embraced Islam.  At
present they are the majority Islamists in India. They
were named as  pasmanda Muslims. They face various
forms of social and cultural oppression created by high
caste Muslims. They remain as a disadvantaged sector
in the society. They couldn't take part in the main
stream politics.

Former Member of Parliament Mr. Ali Ahmed,
who is fighting for pasmanda Muslims political rights,
The National President of ‘Bahujan Dravida Party' Mr.
Jeevan Kumar Malla and The Supreme Court Senior
Advocate cum Political Activist Mr. Arun Kumar majhi
had a long discussion on the current political situation
of India to defeat Brahmanism.

Finally it was decided to function politically to-
gether as a full-fledged party.
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The Messages of The Farmer Struggle in India 
The Farmer Struggle that started in
Punjab is unique in many respects
with issuing of the three Agriculture
Ordinances by the Union Government
in June and the enactment of three
Agriculture Bills by Parliament in Sep-
tember. There is no other equal exam-
ple of such a democratic and peaceful
Farmer Struggle in the whole world.
This struggle has started from Punjab
and has spread to most parts of the
country. Just as the Farmer Struggle
has attracted the attention of various
sections of the society and gained
their sympathy and participation, it
has now become a people's struggle.
This struggle is being praised not only
by the different sections of Indian so-
ciety but also by political leaders of
different countries of the world and
the head of the United Nations has
termed such a Farmer Struggle as the
right of the farmers. 

The FamerStruggle is not only
limited to the repeal of the three Agri-
cultural Laws enacted by the Central
Government, but it has a lot of mes-
sages for the government and the so-
ciety which can be seen in its various
aspects. Among the messages con-
veyed by this struggle are strengthen-
ing of federalism, change of
economic development model, warm-
ing and strengthening of socio-cul-
tural aspects and adoption of
struggles instead of escapism. These
messages show that the Farmer
Struggle is for the liberation of the
working class and may be long, but
the victory will be for the struggling
people. Man can survive only by
fighting against human injustice,
farmers along with the other working-
class people are fighting for one's
rights is a sign of human beings being
alive. The address is only for those
living human beings who are awake
and fighting for their rights.

This struggle has brought
back memories of Pagri Sambal Jatta,
GhadarParty, Gurdwara Reform Move-
ment, Muzhara Movement and many
othermovements and fronts. This
struggle has affected politics. There
are high hopes for victory from this
struggle, but an important message is
that governments should not make
anti-people laws in the future.
Through this struggle, the farmers
and workers have awakened them-
selves and freed themselves from fear
and taught their future generations a
lesson in struggle. This struggle has
given hope in despair and has given
the message that only through hard
work the workers canwin and change
the destiny of themselves and the
country. The Farmer Struggle is awak-
ening the economic and political sys-
tem of the country. This struggle
clearly shows that laws are for the
people and people are not for the
laws and only the people can form
governments,but governments can’t
make people. Even if the Agricultural
Laws are repealed, the farmers will go
back to the place which is not very
good and which has poverty, debt,
hardship, poverty, suicides and many
other problems, but more struggles
and efforts have to be made to eradi-
cate these problems. 

At present, around 500 farm-
ers 'organizations of the country and
various other sections of the society
are contributing to this struggle by
supporting it, but initially among the
31 farmers' organizations of Punjab
consensus is very important because
before this the left and right wing
farmers' organizations of this state
did not stand back to each other. On
the contrary, they had seldom spoken
ill while running in the opposite direc-
tions. Now, the collectiveaction by
these organizations in a democratic
and peaceful manner has made the
Farmer Struggle a people's struggle
by taking this struggle to most of the
states of the country and gaining the
sympathy and support of different
sections of the society. Out of 31
farmers' organizations in Punjab, only
the leaders of one of the organiza-
tions had resorted to sacrificing the
interests of their cardre for their own
personal gain, but the leaders of this
organization were embarrassed as

they openly opposed the anti-struggle
movement on a large scale.

There are clear messages
from the Central Government to set
up private markets for marketing of
agricultural commodities, to weaken
APMC markets, to run away from an-
nouncing MSPs of agricultural com-
modities and their procurement and
to promote contract farming which is
easily understood by the common
farmers even though the government
tried to mislead them again and again
by propagating these laws to double
the income of farmers by 2022 and
by manipulating the words used in
the language of these laws. It is also
important to know another fact about
the propaganda about doubling the
income of farmers that the NDA gov-
ernment had promised it in 2016. The
third law on agriculture amended the
Essential Commodities Act, 1955,
the Government claims to protect the
interests of farmers and consumers
by removing the limit on storage of
grains, pulses, oilseeds, potatoes,
onions and some other crops. How
will this law protect the interests of
the farmers is not even mentioned in
this law, but the protection of the in-
terests of the consumers has gone a
long way for them. 

In addition to the repeal of the
three Agricultural Laws, one of the
demands of the farmers' organiza-

tions is to give legal status to the
MSPs of agricultural commodities to
which the Central Government has
given a blunt answer. It is pertinent to
note the fact that in 2011 some Chief
Ministers, under the leadership of the
then Gujarat Chief Minister Narendra
Modi, had prepared a report recom-
mending to the Union Government to
legalize the MSPs of agricultural com-
modities. The Shanta Kumar Commit-
tee, set up by the Union government
during the NDA government, had rec-
ommended abandoning theM-
SPregime and disbanding FCI, arguing
that the policy has benefited only 6
per cent of the country's farmers.
The pro-government economists have
started chanting that only 10 per cent
of the country's farmers are aware of
the MSPs for agricultural commodi-
ties and that these prices are only
benefiting the big farmers. When
Sharad Pawar was the country's agri-
culture minister, he had said that 71
per cent farmers were aware of these

prices. In this regard, it should be
noted that although the Central Gov-
ernment procures at these prices in
only a few areas, but with the an-
nouncement of these prices, the mes-
sage goes to the areas where farmers
sell their produce to traders. The in-
tensity of the loot in private markets
decreases. In areas where purchases
are made at these prices, marginal,
small and medium farmers are spared
from falling prices in the markets. The
announcement of MSPs of agricul-
tural commodities and purchase of
some agricultural commodities on
them started from 1964-65. Due to
severe shortage of foodgrains in the
country, during the five years of
1965-69, the recommendations of
the ‘Agricultural Prices Commission’
regarding the MSPsof agricultural
commodities were in favour of the
farmers, but from 1970 till today
these recommendations have been
against the farmers. In an attempt to
curb the criticism and opposition
caused by the anti-farmer recommen-
dations by the ‘Agricultural Prices
Commission’, the Commission was
renamed as ‘Commission on Agricul-
tural Costs and Prices’ in an attempt
to give an impression that MSPs are
based on cost of production but it
proved to be misleading. 

One of the major issues of the
Farmer Struggle has been the fixing

of MSPs of
agricultural
commodi -
ties and the
p r o c u r e -
ment by the
g o v e r n -
ment. The
UPA and
the NDA
g o v e r n -
ments have
been run-
ning away
from fixing
the MSPs
of agricul-
tural com-
modities as per a recommendation of
the Swaminathan Commission. Prior
to the 2014 Lok Sabha elections, the
BJP had promised in its election man-
ifesto to implement the recommenda-
tion of the Swaminathan
Commission, which had made
C2+50 per cent of profit, but later
filed an affidavit in the Supreme
Court demonstrating its inability stat-
ing that by doing so, the market
would falter. The NDA government
claimed to have implemented this rec-
ommendation which is not correct in
any way as such a claim was made
by not calculating the cost of produc-
tion as per C2 criterion. Even if the
Central Government fixes MSPs for
agricultural commodities as per the
Swaminathan Commission’s recom-
mendation, the current loss-making
agriculture will become profitable, but
with more than 86 per cent marginal
and small farmers in the country, their
income will not be sufficient to meet
their basic needs. The two rungs at
the bottom of the agricultural econ-
omy ladder, the agriculturallabourers
and the rural small artisans, who are
too much to grind, too much to
break, and who are too much to be
kicked, cannot benefit from these
prices because these two sections
have no means of production other
than selling their labour. Therefore,
the government needs to make nec-
essary changes in agricultural policies
to ensure a minimum level of income
for all the sections dependent on the
agricultural sector to ensure their
food, clothing, housing, education,
health care, clean environment and
social security basic needs in a re-
spectful manner.

The Central Government's en-
actment of three laws related to agri-
culture is a blow to the already
weakened federal structure of the
country. According to the Constitu-
tion of India, agriculture and market-
ing of agricultural commodities falls
under the jurisdiction of the states.
Farmers, agricultural labourers and
rural small artisans and other agricul-
tural dependent organizations and the
state governments have not been
consulted and have been completely
ignored in enacting these laws.The
country's farmers' organizations are
raising their voices to strengthen
thefederal structure. In a press con-
ference convened by the Union Agri-
culture Minister on December 9, his 

(Contd.. on next page)

Dr. Gian Singh
Former Professor, Department of Economics,

Punjabi University, Patiala, Punjab

001-424-422-7025
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Sardar Satwant Singh (Pardhan PSGPC) participate The Book launching ceremony (Gurmukhi of Sardar Dyal Singh Majethia
book), namely "Sardar Dyal Singh Majithia in eyes of his contemporaries" at Governor House on 17 Dec 2020.

The book comprises of rare  articles written by Sardar Dyal Singh duly found in original in a file discovered from Dyal
Singh Library. DSRCF got these translated by Prof Dr Mohan Singh, Bhatinda in Gurmukhi.

- Babar Jalalandhari

The Messages of The Farmer Struggle in India 
(Continue from page 2)

response to the declaration of agricul-
tural laws as unconstitutional was
that the Union Government had en-
acted laws in its area of trade and
commerce which made it clear that
these laws are not for the benefit of
the farmers but to remove the obsta-
cles in the way of trade and com-
merce. Considering the geographical,
economic, socio-cultural, political and
other differences in the country, the
federal structure of thecountry needs
to be strengthened so that the states
can contribute to the development of
the country by developing themselves
according to their needs.

An important issue raised by
the Farmer Struggle is the economic
development model. After the inde-
pendence of the country, the Planning
Commission was formed in 1950 and
Five YearPlans were introduced from
1951. Through these plans a mixed
economy came into being. The period
1951- 80 is considered as the plan-
ning period and during this period the
public sector flourished, and the func-
tioning of the private sector was
monitored and regulated by the gov-
ernment. Despite some shortcomings
of this planning period, employment
in the country increased and eco-
nomic inequalities decreased. Since
1980, planning has been put in the
reverse gearand later, the NDA gov-
ernment has established NITI Ayog in
place of Yojna Commission. Since
1991, the working class has been
facing untold problems due to the
adoption of "New Economic Policies"
of liberalization, privatization and
globalization which are pro-capital-
ist/corporate world. Economic in-

equalities are widening between the
country's richest 1 per cent and the
remaining 99 per cent. In 1951, 82
per cent of the country's population
depended on agriculture for their
livelihood and was given 55 per cent
of the national income. At present,
only 16 per cent of the national in-
come is being given to the 50 per
cent of the country's agriculturally
dependent population, which is de-
clining day by day. According to a re-
search study conducted by OECD
and ICRIER, during the period 2000-
01 to 2016-17, implicit taxes of Rs.
45 lakh crore were levied on the In-
dian farmers, amounting to Rs. 2 lakh
65 thousand crore per annum. Ac-
cording to the study, out of the 52
countries for which the study was
conducted, India had the highest
taxes on farmers. As a result of the
adoption of corporate economic
growth model, the employment op-
portunities in the country have been
reduced and the quality of employ-
ment obtained has been very low and
our young children are migrating
abroad in large numbers. This migra-
tion of young children results in Brain
Drain, Capital Drain and young chil-
dren's performance deficits (Loss of
Demographic Dividend). All the above
facts expose the unduebenefits given
to the extremely rich people and
strongly advocate the adoption of a
pro-people economic model. 

The contribution of various
sections such as agriculturallabour-
ers, rural small artisans, youth,
women, small traders, employees and
other labour organizations to the suc-
cess of the Farmer Struggle is com-
mendable. In the future, it is the duty

of the farmers' organizations to ad-
dress the discrimination against the
agriculturallabourers and the rural ar-
tisans. Instead of denying the rights
of one-third Panchyati lands to the
dalits, they should gladly accept them
and provide them with much needed
help. Farmers' organizations should
come forward as far as possible to
solve the problems of various other
organizations. 

Another aspect of the Farmer
Struggle is that land reforms should
be carried out honestly in favour of
the poor and resource-poor agricul-
tural labourers. As a result of Ceiling
on Land Holdings additional surplus
land should be distributedamong
these categories.Their share of Pan-
chayati lands and land of other reli-
gious places should also be given to
these sections as Sikhism teachesus
"the mouth of the poor, the gollakof
the Guru”. Doing so will definitely in-
crease productivity, production, em-
ployment and income and willalso
reduce social bitterness. Dalit workers
in Punjab and landless women in Ker-
ala have paved the way for a new
agricultural model through coopera-
tive farming which will help alleviate
many of the socio-economic prob-
lems of farmers, especially marginal
and small farmers. Cooperatives will
not only contribute to meet the ma-
chinery and financial needs, but also
to set up cooperative-owned small-
scale industrial units of farmers, agri-
culturallabourers and rural small
artisans for the processing of agricul-
tural commodities to benefit these
sections in the form of value-addition
and increasing employment opportu-
nities. It will also help protect the in-

terests of consumers by providing
them different agricultural commodi-
ties at reasonable prices.

The Farmer Struggle of the
country has also succeeded in con-
veying the sentiments that controlling
political and intellectual pollution is
essential to solve the problems of the
working class people. Since the inde-
pendence of the country till date, var-
ious political parties have been
making promises and new promises
to the people to form their own gov-
ernment. There have been instances
of “gentlemen” leading one-man
farmers' organizations selling out the
interests of their members to satisfy
their personal needs and aspirations.
Therefore, these organizations need
to have collective leadership to think
about their problems together and
take them to the society and the gov-
ernment through the media to solve
them. In order to do so, it is impor-
tant to control not only political pol-
lution but also 'intellectual' pollution.
Some sharp-witted people are found
shouting or through their followers to
be intelligent about themselves. Such
persons come to the people who are
struggling, give them advice, get im-
portant information from them, ap-
pear before the rulers and suggest
their methods of crushing the 
struggle. 

Such persons are called eight-
strip, government, courtier, darbari,
jugaddi, gadwaipeople who spread
'intellectual' pollution. Exposing the
deeds of such persons like Amarbel
Veil and consulting enlightened per-
sons can contribute to the success of
the struggles of the working 
class people.
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Natural Disasters: A Wake-Up Call for the Government 
A study released by the Council on En-
ergy, Environment, and Wateron Decem-
ber 10, 2020 states that because of the
climate change 75 percent of India’s dis-
tricts are prone to natural disasters
(floods, droughts, heat, and cold waves).
These districts cover half of the coun-
try’s population (63.8 crore people).
Both these facts point to a bleak future
for people of India which is a matter of
great concern. The study is based on dis-
trict-wise data of all types of natural dis-
asters from 1970 to 2019. This study
has shown that number of catastrophic
natural disasters was 250 between 1970
and 2005. But since then, their number
has risen to 310. Incidents such as land-
slides, cloud bursts, heavy rains, hail-
storms and the like have increased
20-folds in the last five decades. 

The incidents of floods have in-
creased 8-folds during the last five

decades. During the period 1970 to
2005 on an average of 19 districts of the
country had experienced severe floods,
but after 2005 the number of these dis-
tricts increased to 55. In 2019, 151 dis-
tricts had been hit by floods and as a
result 9.72 crore people were rendered
homeless. Between 1970 and 2004, on
an average three catastrophic floods oc-
curred each year, but since 2005 this
number has increased to 11 and during
2019 sixteen catastrophic floods were
recorded. The number of rainy days is
also declining during the monsoon period
every year, but the incidents of high in-
tensity short-term rains in a single day
are increasing rapidly. There has also
been sharp rise in urban floods 
since 2000. 

Along with the increasing events
of floods, the incidents of droughts in the
country are also increasing. Drought in-
cidents have increased thirteen-folds
since 2005. Presently, as many as 68 per
cent of the country’s districts are facing
drought or drought like conditions. A
shocking phenomenon has emerged in40
per cent of the districts, which hadtradi-
tionally experienced drought like condi-
tions are now witnessing an increase the
flooding incidents. While flood affected
districts are suffering from droughts
andin Maharashtra alone, the drought
events have increased seven-folds and
the flood events have increased six-folds,
the number of districts affectedhas
tripled since 2005, while the frequency
of their occurrence and the intensity of
their impact has doubled. Other natural

disasters associated with cyclones such
as heavy rains, floods, stormsand the like
have witnessed twelve-foldincrease in
western ghats during the last fifty years.
During the last decade 258 districts of
the country have beenaffected by the cy-
clones alone.

The study by the Council on En-
ergy, Environment, and Water is not
shocking as at a time one or the other
part of the country is being hit by the
natural disasters which are costing the
people, but the more concerning fact is
that number of the natural disasters and
the severity of their impact has increased
many-folds over the last decade as com-
pared to the earlier four decades. The
United Nations,based on a report of
I.P.C.C released on 1, November 2014,
has warned about the dangers posed by
the climate change. Highlighting that if
the emission of greenhouse gases is not

reduced rapidly in the near future, then
any country of the world will not be able
to escape the dangerous of natural dis-
asters. The report has also revealed that
countries like India and China would be
at higher risk from climate change than
the rest of the world. The climate change
can also lead to food and water short-
ages. Surprisingly, despite such a stern
warning, the Indian Government has not
taken any concrete steps to deal with the
natural disastersduring the last 
five years. 

Human activities at global level
(increase in the average temperature of
the earth) and local level (deforestation,
leveling of land, etc.) as well as the geo-
graphical location of the country are re-
sponsible for the increase in the
frequency of droughts and floods in the
country. 

If we talk about the geographical
location, then to the north of the country,
world’s youngest and highest snow-
cappedmountains are situated. In the
summers due to rise in the temperature,
when the snow melts rapidly, the water
entersthe plains in form of floods, wreak-
ing havoc in the states of Uttar Pradesh,
Bihar, Jharkhand, and West Bengal. Be-
sides, with the climate change the pat-
tern of monsoon has also changed,
sometimes they arrive sooner or later
than normal time, which increases the in-
cidents of floods or droughts. Monsoons
have also affected El-Nino and La-Nina
events, whose frequency has increased
many times due to the climate change.
Along with the climate change, indiscrim-

inate deforestation, increasing construc-
tion of dams on rivers, encroachments on
flood plains, and leveling of land are the
other important factors effecting the fre-
quency of floods and droughts. 

Through construction of more
and more dams on the rivers, most of the
water of the rivers is collected in the
dams and very little water is released into
the rivers. As a result, most time of the
year river flood plains remain empty. Peo-
ple slowly and gradually are encroaching
the empty flood plains for either con-
structing houses/other buildings or utiliz-
ing flood plains for agricultural purposes.
This resulted in reduction of in the area
of the flood plains. In case of heavy
rains, the people living in flood plains are
often badly affected by flash flooding.
There is always an uncertainty about the
amount of monsoon rains, sometimes
they bring less rain while sometimes

more than normal amount.  In case of
sudden heavy rains, the flood gates are
opened by the dam authorities to save
the dam without informing the people.
This results in endangerment of lives,
livelihood, and livestock. In 2018, the
opening of the flood gateways of 35
dams in Kerala caused severe flooding in
the state. This was not the first incident
of this kind of floods in the country. Sim-
ilar type of floods had occurred in Odisha
in 2011, inUttarakhand in 2013, in Tamil
Nadu in 2015 and in Bihar in 2016. 

The events occurring due to cli-
mate change as well as the conversion
of local water bodies such as wetlands,
ponds, tanks, lakes, and seasonal drains
into building, roads, shopping malls and
the like are responsible for increasing the
incidents of floods in the cities. Floods in
Srinagar in 2014 and in Chennai in 2015
are the prime examples of the city floods.
Delhi, Mumbai, and many other cities of
the country are getting flooded every
year due to the forementioned reasons as
well as the poor drainage system. In ad-
dition to the above-mentioned factors,
population of these cities is constantly
increasing but the drainage systems are
not being upgraded proportionately.

This study also revealed that
number of floods in Maharashtra has in-
creased six-folds and droughts seven-
folds. The main factors responsible for
this phenomenon is the unplanned devel-
opment in the Western Ghats. Maharash-
tra and five other states (Gujrat,
Karnataka, Goa, Kerala, and Tamil Nadu)
are situated in the Western Ghats which

greatly effects the
environment of
these states. That
is why the local
people of these
states had strongly
opposed the State
and Central Gov-
ernment develop-
ment plans in
2005. The Gadgil
Committee was
setup by the Cen-
tral Government to counter the public op-
position. The committee had submitted
a report to the Central Government in
2011 stating that 87.5 per cent of the
area of the Western Ghats are environ-
mentally sensitive. The committee also
suggested the imposition of ban on 52
activities such as ban on construction of
new towns on the hills, new dams, en-

croachment of wetlands and river basins,
expansion of tourism, setting of new in-
dustrial units, mining and the like. But the
report was rejected by both the State
and Central Governments. The develop-
ment work in the region is still going on
unabated. At the time of COVID-19 lock-
down, the Central Government has also
approved three projects in the environ-
ment sensitive area of Goa in defiance of
environmental regulations. The widening
of Shimla-Prawanoo and Char-Dham
roads have resulted in increasing inci-
dents of cloud bursts and landslides in
the hilly areas of Himachal Pradesh and
Uttarakhand. The Central Government
has proposed 2020 Environmental Im-
pact Assessment to replace the existing
2006 Environmental Impact Assessment
during COVID-19 lockdown. This would
greatly dilute the environmental regula-
tions and make the country more vulner-
able to the natural disasters.

It is important to remember that
the 2014 I.P.C.C report has not only
warned about the increasing incidents of
natural disasters, but it has also alerted
about food and water shortages. There-
fore, the Centraland State Governments
should make very careful and far-sighted
plans to avoid any kind of natural disas-
ters keeping in view the geographical lo-
cation and the growing population of the
country. It is incumbent on the govern-
ments to adopt a pro-nature and pro-peo-
ple development model and take
concrete steps to protect the people of
the country from the natural disasters
caused by the climate change. 

Dr. Gurinder Kaur
001-408-493-9776
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Protest & Car Rally, In Support of Farmers in India, Troy, Michigan, USA
Sunday, December 20, 2020 Farmers Protest

On a cold Michigan afternoon with
freezing temperatures of 30 deg F,
over 500 members of Indian 
American diaspora held peaceful
protest and a Car Rally in the Troy
city, Michigan on Sunday December
20, 2020 between 1 – 4 PM local
time in solidarity with the farmers 
in India.

The rally was arranged by
representatives of diverse ethnic
groups of Indian Americans, with
many ethnicities and religious back-
grounds, including Buddhists, 
Christians, Hindus, Muslims, and
Sikhs. The protestors who spoke at
the rally expressed their transparent
and unbiased views and awareness
about 3 farming bills and how these
bills passed as laws by the India 
Parliament impact the livelihood of
farmers, including their human rights
and personal freedom. The protestors

were professionals from various back-
grounds like attorneys, businessmen
/woman, IT professionals, automotive
engineers, university students and
faculty, physicians, corporate 
executives and next generation of the
Indian Americans.

Many speakers addressed
the protest rally. Some of the 
speakers who have their friends and
family members participating in the
farmers protests in India talked about
the adverse impacts of the three new
Agricultural Bills adapted by the 
Indian Parliament under the BJP
Prime Minister Modi’s unconstitu-
tional political maneuvering. The 
agricultural bills are in the individual
state jurisdiction and not the parlia-
ment. The protestors used different
languages, display of banners, and
chanting of slogans to show their 
solidarity with the farmers in India.

Masood Rab, President of
CAPI (Coalition of Americans for 
Pluralism in India) reminded the 
gathering that Indian Americans of all
ethnicities and religions stand 
committed to help the farmers in
India until the draconian bills against
them are retracted by the Modi 
Government.

Mahesh Wasnik, a member
from  NRI Ambedkarite group 
mentioned about the conditions of
farmers in Maharashtra, with over
15,000 of them having committed
suicides since last year.

Prabhakaran and Thiru  a
member from Periyar NRI group 
mentioned about the conditions of
farmers in in south India.

Other community leader’s
speakers reminded the gathering that
the fundamental pillar to any 
democracy is the right to assemble

peacefully to express their views and
appeal for justice. This right of 
expression and basic human rights
are denied by the current Modi Gov-
ernment to the farmers and the citi-
zens who do not agree with
government policies.

Amrinder Singh and Harry
from  GENCO Alumni Association of
Michigan gave vote of thanks to the
protester families for their participa-
tion in the successful and peaceful
rally and braving the cold 
temperatures.

The event concluded with a
Car Rally with US, Indian, and Indian
Farmer flags displayed. Troy Police
stated that their count of the cars
was more than 300.

Contacts: Mahesh Wasnik, 
248-705-0486 ,  

Masood Rab, 313-207-6000
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The Ad Dharm Movement and Dr. Ambedkar
When in 1915
Dr. B. R.
Ambedkar was
giving final
touches to his
Ph.D. thesis at
Columbia Uni-
versity in New
York, a Punjabi
youth, who

had gone to America a few years ear-
lier, was involved in a dangerous mis-
sion of smuggling suns from
California to the Punjab for inciting
mutiny in India. This Punjabi youth
later became famous as Babu Mangu
Ram, the founder of the Ad Dharm
Movement. Mangu Ram was born in
a small village Mugowal in district
Hoshiarpur, Punjab on 14 January,
1886 in an untouchable family; his
father was a leather merchant. As by
then the doors of education had been
opened to all by the British rulers,
Mangu Ram was sent to the school
in the nearby village, Mahilpur, but
the treatment meted out to him by
the Hindu teacher was far from
human. Like Bhim Rao in Satara,
Mangu Ram too was made to sit
outside the classroom. Not only
that, even the teacher would not
teach him directly; he was invariably
given lesson through a Muslim stu-
dent. Somehow, Mangu Ram
passed his middle examination and
joined high school at Bajwara, a
nearby town. Here too. He was sub-
jected to the same humiliation, and
was made to sit outside the class-
room.  One day, it rained so heavily
that in spite of taking shelter under
a tree, Mangu Ram was completely
drenched. And when the snow-balls,
accompanied by high velocity
winds, fell like missiles on him, he
was unable to bear it any longer. So,
he ran to take shelter inside the
classroom. As soon as he had en-
tered the room, the teacher saw him,
and instead of showing any sympa-
thy, he started beating him with a
stick for having come inside. Weeping
and crying, Mangoo Ram went out,
and somehow reached his home.

Unmindful of the insult and
beating, Mangu Ram again went to
the school next day. As soon as he
reached there, he was surprised to
see the teacher in the process of pu-
rifying the classroom by sprinkling
water on the wooden table, chair and
the tats on which the students used
to sit. On seeing him, Brahmin
teacher cried out, “Oh Chandal, you
have come again”. Fearing another
beating, Mangoo Ram hastened back,
never to go again to the school. And
that was the end of his education.

With his education coming to
an abrupt end, Mangu Ram became
unemployed, and bit frustrated too. In
1909, he, along with some other
young men from the village, went to
California, U.S.A. in order to earn
some money by working in the Peach
Orchards of Fresno and elsewhere in
the San Joaquin valley of central Cal-
ifornia. Instead of earning money, he,
however, became involved in the ac-
tivities of the Ghadar Party, an inter-
national network of militant Punjabi

nationalists led by Lala Hardayal. By
his sheer devotion and sincerity to
the cause of India’s freedom, he
came to be regarded as the most de-
pendable and reliable member of the
organization. In 1915, Mangu Ram
volunteered to be one of the five
Ghadarites accompanying a shipload
of guns and propaganda material
headed for India. This ship was unfor-
tunately intercepted by the British as
Batavia, and was sealed. It remained
sealed for nearly a year, with the five
Ghadarites as prisoners inside. In the
meanwhile, they were prosecuted in
absentia, and sentenced to death for
taking out the weapons illegally on
the ship. On hearing the capital pun-
ishment, some patriot Indians in Ger-
many decided to help the imprisoned
Ghadarites. Somehow, they managed
to smuggle the prisoners out from the
sealed ship, and sent them in differ-
ent directions. Mangu Ram was put
in a ship going to Manila. By mistake,

however, the ship reached Singapore.
Unfortunately for Mangu Ram, here
he was recognized by some traitor In-
dians who had earlier worked for the
Ghadar Party. They informed the Po-
lice. By now, for running away from
Batavia, death warrants had been is-
sued by the British Government to be
executed wherever any one of them
was found. Accordingly, the Singa-
pore Police began preparing for his
execution. Then a miracle happened.
Just half an hour before his execu-
tion, a gentleman named Barde,
whom Mangu Ram had never seen or
met, came, caught him by the arm,
took him out of the Thana, and put-
ting him on the same ship in which
Mangu Ram had come, he asked the
Caption of the ship to sail for Manila.
By the time the Police swung into ac-
tion, the ship had crossed the Singa-
pore Port Limits. Having failed to
intercept the ship, the police caught
hold of some drunkard; executed him
to cover up their lapse, and an-
nounced that Mangu Ram had been
executed. This news was later pub-
lished in the Indian Newspapers.

For the next 7-8 years, Mangu
Ram hid in the Philippines, and during
this period he had no contact with his
family as no letters could be written

for fear of being intercepted. Taking
him, therefore, as dead, his wife mar-
ried Mangu Ram’s elder brother, who
was a widower. The validity of the
death warrant issued by the British
Government lapsed in 1924. Then
Mangu Ram thought of returning to
India. Accordingly, he came back to
Punjab in 1925. Soon thereafter,
Mangoo Ram became involved in an-
other kind of freedom struggle, the
liberation of the untouchables, the
people among whom he was born,
and the people who were meekly suf-
fering the atrocities of the Hindus.
Babu Mangu Ram’s association with
the Ghadar Party had broadened his
outlook, and sharpened his skills as
an organizer. Soon he found a band
of like-minded young men involved in
the social work, and began organizing
them in order to liberate the down-
trodden from the clutches of the
Hindu social slavery.
Encouraged by the response to his

ideas, Babu Mangu Ram convened a
Conference at his village Mugowal in
district Hoshiarpur on 11-12 June,
1926. Addressing the largely at-
tended Conference, Babu Mangu Ram
proclaimed that the Untouchables
constituted a separate Qaum, a reli-
gious community like the Muslims,
Sikhs and Hindus, and those they
were the original inhabitants of this
country. Hence, the movement was
named as Ad Dharm; and its leaders
devised distinctive costume, bright
red turbans and shashes; coined a
new sacred mantra or symbol, “So-
hang” and exhorted the people to call
themselves as Ad Dharmis.

The primary object of the Ad
Dharm was to give the untouchables
an alternative religion. Its another ob-
ject was to reform the society from
within. As social movement, the Ad
Dharm exhorted the people to abstain
from immoral practices; to lead a life
of purity and piety; to discard the use
of alcohol, drugs, give education to
boys and girls, and to treat all men
and women equal in the society. On
the whole, the movement was aimed
at giving the untouchables a sense of
pride and dignity as members of the
Ad Dharm.

The headquarters of Ad

Dharm Mandal were established in
Jalandhar city from where the move-
ment was organized in a systematic
manner, and the devoted missionaries
spread the message far and wide in
the Punjab, and even beyond. Since
the Mandal had accepted Sahib Shri
Guru Ravidass Ji as its spiritual
leader, the movement became prima-
rily popular amongst the Chamars,
and they readily adopted the nomen-
clature of Ad Dharmi.

At the time, Babu Mangu Ram
was organizing the untouchables of
the Punjab under the banner of Ad
Dharm; Dr. Ambedkar was fighting a
similar battle in another part of the
country. Though they were thousands
of miles apart, yet their ideas and
methods of struggle were almost
identical. Both believed that the pres-
ent day Scheduled Castes are not
Hindus, and that their salvation lies
only in being independent of the
Hindu religion. Both believed in self-

help and advocated peaceful
means to achieve their goal. Both
laid the greatest emphasis on ‘ed-
ucation’. Babasaheb considered
“education” the key to all
progress, and Mangu Ram says
that only “education can lead us
to Sachkhand (the realm of
truth).” Again, Babasaheb ex-
horted the people to follow the
Three Commandments of ‘Educa-
tion, Agitation and Organization’
to gain power. According to
Mangu Ram, the poor have three
kinds of power: “Qaumiat (collec-
tive solidarity), Mazhab (spiritual-
ity) and Majlis (organization)”.

Within a year of its founding,
the Ad Dharm movement created
quite a stir in the Punjab by con-
stant rallies and conferences, if
forced the Government of the day
to take notice of the problems of
the untouchables. One of the rea-

sons of the poverty and exploitation
of the untouchables was the perni-
cious system of beggar, the system
under which they were forced to live
at the beck and call of others and
were obliged to do a great deal of
work without any remuneration what-
soever. The Ad Dharm Mandal agi-
tated against the system of beggar,
and demanded its abolition. The Man-
dal also agitatedfor repealing the Pun-
jab Land Alienation Act which
prohibited the untouchables from
buying even a small piece of land.
The Ad Dharm movement reached its
peak at the time of 1931 Census. As
a result of their sustained propa-
ganda, more than half a million un-
touchables declared themselves as
Ad Dharmis. This showed the organi-
zational skill of its leaders. “The mas-
sive support”, as says Mark
Jueregensmeyer,“created political
capital, and Mangu Ram used that
capital in political ways. Ad Dharmi
candidates stood for public offices
and an alliance was created with the
Unionist Party. In both instances,
scheduled caste leaders supported by
the Ad Dharm organization achieved
public positions”.
Courtesy: Dr. Ambedkar and Punjab

by D. C. Ahir



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 ੇ
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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.
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