
ਪਾ� ਪਾ� ਪਾ� ਪਾ� ‘‘‘‘ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਿਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵਤੇ ਪਿਹਲੀ ਿਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵਤੇ ਪਿਹਲੀ ਿਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵਤੇ ਪਿਹਲੀ ਿਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵ,,,,ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਕਲਾਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਕਲਾਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਕਲਾਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਕਲਾ        

““““ਆਪਣਾਆਪਣਾਆਪਣਾਆਪਣਾ    ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�” ” ” ” ਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇ    ਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵ    ਨਾਲਨਾਲਨਾਲਨਾਲ    ਗੱਲ�ਗੱਲ�ਗੱਲ�ਗੱਲ�----ਬਾਤ�ਬਾਤ�ਬਾਤ�ਬਾਤ�     

 

 

ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਾ� ਦੀ! ਦੋਵੇਂ ਿਫਲਮ� "ਅਪਣਾ ਪਾ�" ਤੇ "ਚੌਰਸ ਚ�ਦ" ਖ਼ਤਮ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ �ੁਰ ੂਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਿਫਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ।ਹਣੁ 

ਤੱਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� 3 ਇਟੰਰਿਵਊ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਿਜਸ ਤਰ4� ਰਾਜੀਵ ਨ ੇਮੇਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਸਪੱ�ਟ ਤੇ ਿਸੱਧੇ 

ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ,ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ।�ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਮੇਲੇ ਦ ੇ

ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਦਫਤਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਕੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਿਗਆ।ਇਸ ਤਰ4� ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮੁੱਿਦ! 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਖੈਰ,ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਇਸ ਸਫਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਿਦੱਲੀ 'ਚ ਿਨਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੀ 

ਦਰਗਾਹ ਸੀ।-ਯਾਦਿਵੰਦਰ ਕਰਿਫਊ  

 

ਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬੀ    ਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇ    3333    ਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀ    ਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ਸੇਧਸੇਧਸੇਧਸੇਧ    ਲੈਣੀਲੈਣੀਲੈਣੀਲੈਣੀ    ਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ,,,,ਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀ    ਿਸਨੇਮਾਿਸਨੇਮਾਿਸਨੇਮਾਿਸਨੇਮਾ    ਸਾਡੇਸਾਡੇਸਾਡੇਸਾਡੇ    ਲਈਲਈਲਈਲਈ    ਆਦਰ�ਆਦਰ�ਆਦਰ�ਆਦਰ�    ਹੋਹਹੋੋਹੋ    

ਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।----ਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵ 

 

ਇਸਟੈਬਿਲ�ਮੈਂਟਇਸਟੈਬਿਲ�ਮੈਂਟਇਸਟੈਬਿਲ�ਮੈਂਟਇਸਟੈਬਿਲ�ਮੈਂਟ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧ    ਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇ    ਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇ    ,,,,ਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡ    ਆਪਆਪਆਪਆਪ    ਸੰਸਥਾਗਤਸੰਸਥਾਗਤਸੰਸਥਾਗਤਸੰਸਥਾਗਤ    ਹੋਹਹੋੋਹੋ    ਗਏਗਏਗਏਗਏ    ਹਨਹਨਹਨਹਨ।।।।----ਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵ  

 

ਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇ    ਵੀਵੀਵੀਵੀ    ਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫ    ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫ    ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�    ਦੇਦਦੇੇਦੇ    ਅਧਾਰਅਧਾਰਅਧਾਰਅਧਾਰ    ‘‘‘‘ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਿਵ�ਲੇ�ਨਿਵ�ਲੇ�ਨਿਵ�ਲੇ�ਨਿਵ�ਲੇ�ਨ    ਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂ    ਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾ    ਜਾਜਾਜਾਜਾ    ਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾ,,,,ਇਸਇਸਇਸਇਸ    

ਲਈਲਈਲਈਲਈ    ਇਕਇਕਇਕਇਕ    ਠੋਸਠੋਸਠੋਸਠੋਸ    ਰਾਜਨੀਿਤਕਰਾਜਨੀਿਤਕਰਾਜਨੀਿਤਕਰਾਜਨੀਿਤਕ    ਸਮਝਸਮਝਸਮਝਸਮਝ    ਹੋਣੀਹੋਣੀਹੋਣੀਹੋਣੀ    ਜ਼ਰਰੂੀਜ਼ਰਰੂੀਜ਼ਰਰੂੀਜ਼ਰਰੂੀ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।----ਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵ  

 



 
 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----1994 1994 1994 1994 ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ਹਣੁਹਣੁਹਣੁਹਣੁ    ਤੱਕਤੱਕਤੱਕਤੱਕ    ਿਫਲਮ�ਿਫਲਮ�ਿਫਲਮ�ਿਫਲਮ�    ਬਣਾਬਣਾਬਣਾਬਣਾਉਣਉਣਉਣਉਣ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡੇ    ਨਜ਼ਰੀਏਨਜ਼ਰੀਏਨਜ਼ਰੀਏਨਜ਼ਰੀਏ    ‘‘‘‘ਚਚਚਚ    ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਫਰਕਫਰਕਫਰਕਫਰਕ    ਆਇਆਆਇਆਆਇਆਆਇਆ..?..?..?..? 

 

ਰਾਜੀਵ-ਹ�,ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਿਲਆ ਹੈ।ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ‘ਚ ਰਿਹਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ,ਜ ੋਮੇਰੇ ਵ�ਗੂੰ 

ਸੋਚਦੇ ਸੀ।ਪਰ ਿਪਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹਰੁਾ�ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ! ਤੇ ਬਹਰੁਾ�ਟਰੀ 

ਸਮਾਜ ‘ਚ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹ�।ਇਹ ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੈਂ 30% ਲੋਕ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ 

ਿਰਹ� ਹ�।ਬਾਕੀ ਦੇ 70 % 3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ 30% ਕੀ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਹਣੁ ਜੇ 

ਮੈਂ ਕੋਈ ਿਫਲਮ ਬਣਾਵ�ਗਾ ਤ� ਉਹ ਿਫਲਮ 70% ਲੋਕ� ਦਾ 30% ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਸ ਰਾਹੀਂ 

ਮੈਂ 30% 3 ਇਹ ਦੱਸ�ਗਾ ਿਕ 70% ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ 70% 3 ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ�ਗਾ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਕਮਾਈ ਿਕੱਥ ੇਜ�ਦੀ ਹੈ।ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਇਕ ਿਫਲਮ ਹੈ ਬੈਬੁਲ।ਿਜਸ ‘ਚ ਿਤੰਨ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਹਾਣੀ! ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚਲਦੀ! ਹਨ।ਿਜਨ4� ਰਾਹੀਂ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ� ਤੇ ਤੀਜੀ 

ਦਨੁੀ! ਦੀ ਹਾਲਤ 3 ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਚੱਤਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----    ਇਹਦਾਇਹਦਾਇਹਦਾਇਹਦਾ    ਮਤਲਬਮਤਲਬਮਤਲਬਮਤਲਬ    ਸਮਾਿਜਕਸਮਾਿਜਕਸਮਾਿਜਕਸਮਾਿਜਕ    ਦਖੁ�ਤਦਖੁ�ਤਦਖੁ�ਤਦਖੁ�ਤ    3333    ਇਕੋਇਕੋਇਕੋਇਕੋ    ਪੱਖਪੱਖਪੱਖਪੱਖ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ਪੇ�ਪੇ�ਪੇ�ਪੇ�    ਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾ    ਠੀਕਠੀਕਠੀਕਠੀਕ    ਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂ।।।। 

 

ਰਾਜੀਵ-ਹ� ਪਿਹਲ� ਸਾ3 ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਸਨੇਮੇ ਦਾ ਰਪੂ ਬਦਲਣਾ ਬਣਦਾ 

ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਦਿੂਜ! 3 ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ 

ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਹਤੁ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ।ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹ ਿਰਹ� ਿਕ ਬੰਬੇ 

ਦੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਲੋਕ� ਤੇ ਿਪੰਡ ਦ ੇਿਕਸਾਨ ‘ਚ ਡਾਇਲਾਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।ਹਣੁ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਗੱਲ 



ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ।ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਕਲਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕ� ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਕਲਾ 3 

ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਕਲਾ ਿਦਖਣ 3 ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਲਾਤਿਮਕ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਹ ਸਮਾਜ 3 ਿਜ਼ਆਦਾ ਪKਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਂਮੈਂਮੈਂਮੈਂ    ਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀ    

ਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਕਾਇਲਕਾਇਲਕਾਇਲਕਾਇਲ    ਹ�ਹ�ਹ�ਹ�    ।।।।ਉਸਤੋਂਉਸਤੋਂਉਸਤੋਂਉਸਤੋਂ    ਿਸੱਖਣਿਸੱਖਣਿਸੱਖਣਿਸੱਖਣ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਲੋੜਲੋੜਲੋੜਲੋੜ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ    ਿਕਿਕਿਕਿਕ    ਕਲਾਕਲਾਕਲਾਕਲਾ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਮਤਲਬਮਤਲਬਮਤਲਬਮਤਲਬ    ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।ਇਹਇਹਇਹਇਹ    ਗੱਲਗੱਲਗੱਲਗੱਲ    ਮੈਂਮੈਂਮੈਂਮੈਂ    ਵਾਰਵਾਰਵਾਰਵਾਰ    

ਵਾਰਵਾਰਵਾਰਵਾਰ    ਕਹੂੰਗਾਕਹੂੰਗਾਕਹੂੰਗਾਕਹੂੰਗਾ    ਿਕਿਕਿਕਿਕ    ਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬੀ    ਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇ    3333    ਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀ    ਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ਸੇਧਸੇਧਸੇਧਸੇਧ    ਲੈਣੀਲੈਣੀਲੈਣੀਲੈਣੀ    ਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।ਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀਇਰਾਨੀ    ਿਸਨੇਮਾਿਸਨੇਮਾਿਸਨੇਮਾਿਸਨੇਮਾ    ਸਾਡੇਸਾਡੇਸਾਡੇਸਾਡੇ    

ਲਈਲਈਲਈਲਈ    ਆਦਰ�ਆਦਰ�ਆਦਰ�ਆਦਰ�    ਹੋਹਹੋੋਹੋ    ਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।ਿਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਲੈਿਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਪਆ ਹੈ,ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 

ਿਸਨੇਮਾ ਇਰਾਨੀ ਿਸਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰਰੁੀ ਹੈ। 

 
 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----““““ਆਪਣਾਆਪਣਾਆਪਣਾਆਪਣਾ    ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�” ‘” ‘” ‘” ‘ਚਚਚਚ    ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂ    ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨਮਹੱਤਵਪੂਰਨ    ਕਿਵਤਾਕਿਵਤਾਕਿਵਤਾਕਿਵਤਾ    ““““ਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡ    ਨਾਲਨਾਲਨਾਲਨਾਲ    ਗੱਲਬਾਤਗੱਲਬਾਤਗੱਲਬਾਤਗੱਲਬਾਤ” ” ” ” ਦਾਦਾਦਾਦਾ    

ਿਜ਼ਕਰਿਜ਼ਕਰਿਜ਼ਕਰਿਜ਼ਕਰ    ਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ....ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਗੱਲਗੱਲਗੱਲਗੱਲ    ਕਾਮਰੇਡ�ਕਾਮਰੇਡ�ਕਾਮਰੇਡ�ਕਾਮਰੇਡ�    ਦੇਦਦੇੇਦੇ    �ਬਦੀ�ਬਦੀ�ਬਦੀ�ਬਦੀ    ਹਮਿਲਹਮਿਲਹਮਿਲਹਮਿਲ!!!!    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਡਰਡਰਡਰਡਰ    ਸੀਸੀਸੀਸੀ..?..?..?..? 

 

ਰਾਜੀਵ-ਹੱਸਕੇ…..ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।ਅਸਲ ‘ਚ ਪਿਹਲ� ਇਸੇ ਿਫਲਮ ‘ਚ ਉਹ ਸੰਵਾਦ 

ਸੀ..ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਫਲਮ ਦਾ ਿਪKੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵ� ਤੋਂ ਿਫਲਮ ਐਿਡਟ(ਕ�ਟ-ਸ�ਟ) ਕਰਨੀ 

ਪਈ,ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਐਿਡਟ ਹੋ ਿਗਆ।ਹ�,ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਿਕਆ ਜ਼ਰਰੂ ਦੱਸ�ਗਾ,ਿਜਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ 

ਕਾਮਰੇਡ� ਨ ੇਸਾਡਾ ਬੇਤੁਕਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਿਫਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ� ਦੇ ਕੁਝ ਸੌਫਟ ਿਜਹੇ 

ਗੀਤ ਦੀ ਆਿਡਓ ਕੈਸਟ "ਅੰਬਰ�'ਤੇ" ਕੱਢੀ।ਿਜਸ 'ਚ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਨ।।ਪਰ 

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਰੇਡ� ਨੁ ੰਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ।ਇਹਨ� ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਿਜਹਾ ਿਵਰੋਧ ਤ� ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ 

ਕੈਸੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਵਕਣ ਿਦੱਤੀ।  

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਮੌਤਮੌਤਮੌਤਮੌਤ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ਬਾਅਦਬਾਅਦਬਾਅਦਬਾਅਦ    ਸਾਡਾਸਾਡਾਸਾਡਾਸਾਡਾ    ਸਮਾਜਸਮਾਜਸਮਾਜਸਮਾਜ    ਮਰਨਮਰਨਮਰਨਮਰਨ    ਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਅਲੋਚਨਾਅਲੋਚਨਾਅਲੋਚਨਾਅਲੋਚਨਾ    ਿਬਲਕੁਲਿਬਲਕੁਲਿਬਲਕੁਲਿਬਲਕੁਲ    ਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂ    ਕਰਦਾਕਰਦਾਕਰਦਾਕਰਦਾ,,,,ਮੈ3ਮੈ3ਮੈ3ਮੈ3    ਅਜੇਅਜੇਅਜੇਅਜੇ    

ਤੱਕਤੱਕਤੱਕਤੱਕ    ਭਾਰਤੀਭਾਰਤੀਭਾਰਤੀਭਾਰਤੀ    ਸਿਹਤਸਿਹਤਸਿਹਤਸਿਹਤ,,,,ਕਲਾਕਲਾਕਲਾਕਲਾ    ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਰਾਜਨੀਤੀਰਾਜਨੀਤੀਰਾਜਨੀਤੀਰਾਜਨੀਤੀ    ਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰ    ਅਿਜਹੀਅਿਜਹੀਅਿਜਹੀਅਿਜਹੀ    ਕੋਈਕੋਈਕੋਈਕੋਈ    ਉਦਾਹਰਨਉਦਾਹਰਨਉਦਾਹਰਨਉਦਾਹਰਨ    ਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂ    ਿਮਲੀਿਮਲੀਿਮਲੀਿਮਲੀ।।।।ਿਜਥੇਿਜਥੇਿਜਥੇਿਜਥੇ    ਮੌਤਮੌਤਮੌਤਮੌਤ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    



ਬਾਅਦਬਾਅਦਬਾਅਦਬਾਅਦ    ਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਕੋਈਕੋਈਕੋਈਕੋਈ    ਿਸਹਤਮੰਦਿਸਹਤਮੰਦਿਸਹਤਮੰਦਿਸਹਤਮੰਦ    ਅਲੋਚਨਾਅਲੋਚਨਾਅਲੋਚਨਾਅਲੋਚਨਾ    ਹੋਈਹੋਈਹੋਈਹੋਈ    ਹੋਵੇਹੋਵੇਹੋਵੇਹੋਵੇ।।।।........ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਿਵਚਾਰਕਿਵਚਾਰਕਿਵਚਾਰਕਿਵਚਾਰਕ    ਪੱਖੋਂਪੱਖੋਂਪੱਖੋਂਪੱਖੋਂ    ਕਮਜ਼ੋਰਕਮਜ਼ੋਰਕਮਜ਼ੋਰਕਮਜ਼ੋਰ    ਸਮਾਜਸਮਾਜਸਮਾਜਸਮਾਜ    ਕਹੀਏਕਹੀਏਕਹੀਏਕਹੀਏ    

ਇਸ3ਇਸ3ਇਸ3ਇਸ3    ..?..?..?..? 

 

ਰਾਜੀਵ-ਹ� ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ।ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ �ਰਧਾਵਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ।ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਿਕਸੇ 

ਨਾ ਿਕਸੇ ਰਪੂ ‘ਚ ਿਵਚਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ।ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਅੰਦਰ ਹੈ।"ਅੰਬਰ�'ਤੇ" ‘ਚ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ ਤ� ਕਾਮਰੇਡ� ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ 

ਪਈ।ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਤ� ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਮੈ3 ਲਗਦਾ ਇਥੇ ਤ� ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਅਗ�ਹਵਧੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤਬਕਾ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ।ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ 

ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਕਾਮਰੇਡ�ਕਾਮਰੇਡ�ਕਾਮਰੇਡ�ਕਾਮਰੇਡ�    ਦੇਦਦੇੇਦੇ    ਕਲਾਕਲਾਕਲਾਕਲਾ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਨਜ਼ਰੀਏਨਜ਼ਰੀਏਨਜ਼ਰੀਏਨਜ਼ਰੀਏ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ,,,,ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ    ਿਕੰਿਕੰਿਕੰਿਕੰਨੇਨਨੇੇਨੇ    ਕੁਕੁਕੁਕੁ    ਕਾਇਲਕਾਇਲਕਾਇਲਕਾਇਲ    ਹੋਹਹੋੋਹੋ.?.?.?.? 

 

ਰਾਜੀਵ-ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਰੇਡ� ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਜ਼ਰਰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ�।ਬਾਕੀ ਦਾ 

ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਇਕ ਤ� ਪਾ� ਦੀ ਟੇਪ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਿਸਆ।ਹੋਰ ਵੀ ਿਨੱਕੀ! ਿਨੱਕੀ! 

ਘਟਨਾਵ� ਬਹਤੁ ਨ,ੇਪਰ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦੀ ਿਫਲਮ “ਹਰ ਿਮੱਟੀ ਕੁੱਿਟ! ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ” ਵਾਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ 

ਬਹਤੁ ਿਦਲ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਿਰਹਾ।ਿਜਸ ਤਰ4� ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਰੇਡ� ਨੇ ਉਸ ਿਫਲਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ 

ਿਦਖਾਈ,ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲਿਹਰ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ4ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸਟੈਬਿਲ�ਮੈਂਟਇਸਟੈਬਿਲ�ਮੈਂਟਇਸਟੈਬਿਲ�ਮੈਂਟਇਸਟੈਬਿਲ�ਮੈਂਟ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    

ਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧ    ਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇ    ਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇ    ,,,,ਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡਕਾਮਰੇਡ    ਆਪਆਪਆਪਆਪ    ਿਕੰਨੇਿਕੰਨੇਿਕੰਨੇਿਕੰਨੇ    ਸੰਸਥਾਗਤਸੰਸਥਾਗਤਸੰਸਥਾਗਤਸੰਸਥਾਗਤ    ਹੋਹਹੋੋਹੋ    ਗਏਗਏਗਏਗਏ    ਨੇਨਨੇੇਨੇ,,,,ਇਹਇਹਇਹਇਹ    ਉਸਉਸਉਸਉਸ    ਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧ    ‘‘‘‘ਚੋਂਚੋਂਚੋਂਚੋਂ    ਸਾਫਸਾਫਸਾਫਸਾਫ    ਨਜ਼ਰਨਜ਼ਰਨਜ਼ਰਨਜ਼ਰ    

ਆਉਂਦਾਆਉਂਦਾਆਉਂਦਾਆਉਂਦਾ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।ਕਲਾਕਲਾਕਲਾਕਲਾ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਸਮਸਮਸਮਸਮਝਝਝਝ    ਿਵਿਕਸਤਿਵਿਕਸਤਿਵਿਕਸਤਿਵਿਕਸਤ    ਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾਕਰਨਾ    ਦਰੂਦਰੂਦਰੂਦਰੂ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਗੱਲਗੱਲਗੱਲਗੱਲ    ,,,,ਇਥੇਇਥੇਇਥੇਇਥੇ    ਤ�ਤ�ਤ�ਤ�    ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਿਵਚਾਰਧਾਰਾਿਵਚਾਰਧਾਰਾਿਵਚਾਰਧਾਰਾ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਕੋਈਕੋਈਕੋਈਕੋਈ    ਮਸਲਾਮਸਲਾਮਸਲਾਮਸਲਾ    

ਹੀਹੀਹੀਹੀ    ਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂ।।।।ਆਪਣੀ!ਆਪਣੀ!ਆਪਣੀ!ਆਪਣੀ!    ਇੰਟਰਿਵਊ!ਇੰਟਰਿਵਊ!ਇੰਟਰਿਵਊ!ਇੰਟਰਿਵਊ!    ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇਆਪਣੇ    ਨਾਅਰੇਨਾਅਰੇਨਾਅਰੇਨਾਅਰੇ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਘਟਦੀਘਟਦੀਘਟਦੀਘਟਦੀ    ਵਧਦੀਵਧਦੀਵਧਦੀਵਧਦੀ    ਿਗਣਤੀਿਗਣਤੀਿਗਣਤੀਿਗਣਤੀ    ਵੇਖਕੇਵੇਖਕੇਵੇਖਕੇਵੇਖਕੇ    ਿਫਲਮਿਫਲਮਿਫਲਮਿਫਲਮ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    

ਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧਿਵਰੋਧ    ਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾ    ਜਾਜਾਜਾਜਾ    ਿਰਹਾਿਰਹਾਿਰਹਾਿਰਹਾ    ਸੀਸੀਸੀਸੀ।।।।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਲਾ ‘ਚ ਿਸਰਫ ਨਾਅਰੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,�ਾਇਦ ਉਹੀ ਕਲਾ ਇਹਨ� 3 ਲੋਕ� ਲਈ ਲਗਦੀ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ    ਚੀਜ਼ਚੀਜ਼ਚੀਜ਼ਚੀਜ਼    ਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫ    

ਪKਭਾ�ਾਵ�ਪKਭਾ�ਾਵ�ਪKਭਾ�ਾਵ�ਪKਭਾ�ਾਵ�    ਨਾਲਨਾਲਨਾਲਨਾਲ    ਹੀਹੀਹੀਹੀ    ਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂ    ਸਮਝਸਮਝਸਮਝਸਮਝ    ਜਾਜਾਜਾਜਾ    ਸਕਦੀਸਕਦੀਸਕਦੀਸਕਦੀ,,,,ਚੀਜ਼�ਚੀਜ਼�ਚੀਜ਼�ਚੀਜ਼�    ਦੀ!ਦੀ!ਦੀ!ਦੀ!    ਬਹਤੁਬਹਤੁਬਹਤੁਬਹਤੁ    ਸਾਰੀ!ਸਾਰੀ!ਸਾਰੀ!ਸਾਰੀ!    ਸਮਾਿਜਕਸਮਾਿਜਕਸਮਾਿਜਕਸਮਾਿਜਕ    ਭੁਜਾਵ�ਭੁਜਾਵ�ਭੁਜਾਵ�ਭੁਜਾਵ�    ਹੁੰਦੀ!ਹੁੰਦੀ!ਹੁੰਦੀ!ਹੁੰਦੀ!    

ਹਨਹਨਹਨਹਨ।।।।ਪਰਪਰਪਰਪਰ    ਇਸਇਸਇਸਇਸ    ਤਰ4�ਤਰ4�ਤਰ4�ਤਰ4�    ਸਮਝਣਸਮਝਣਸਮਝਣਸਮਝਣ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਬਜਾਏਬਜਾਏਬਜਾਏਬਜਾਏ    ਸਾਡੇਸਾਡੇਸਾਡੇਸਾਡੇ    ਅਗ�ਹਵਧੂ!ਅਗ�ਹਵਧੂ!ਅਗ�ਹਵਧੂ!ਅਗ�ਹਵਧੂ!    ‘‘‘‘ਚਚਚਚ    ਰੱਦਰੱਦਰੱਦਰੱਦ    ਕਰਨਕਰਨਕਰਨਕਰਨ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਸੱਿਭਆਚਾਰਸੱਿਭਆਚਾਰਸੱਿਭਆਚਾਰਸੱਿਭਆਚਾਰ    ਿਜ਼ਆਦਾਿਜ਼ਆਦਾਿਜ਼ਆਦਾਿਜ਼ਆਦਾ    

ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ 3 ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਤਰ4� ਦੇ 

ਿਵਵਹਾਰ ਨੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਅੰਦਰ ਿਨਰਾ�ਾ ਭਰੀ ਹੈ। 

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਿਫਰਿਫਰਿਫਰਿਫਰ    ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਲਗਦਾਲਗਦਾਲਗਦਾਲਗਦਾ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ    ਿਕਿਕਿਕਿਕ    ਰੈ�ਨਲਰੈ�ਨਲਰੈ�ਨਲਰੈ�ਨਲ    ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਰੀਅਲਰੀਅਲਰੀਅਲਰੀਅਲ    ਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇਿਸਨੇਮੇ    3333    ਪੰਜਾਬਪੰਜਾਬਪੰਜਾਬਪੰਜਾਬ    ‘‘‘‘ਚਚਚਚ    ਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂ    ਿਵਕਸਤਿਵਕਸਤਿਵਕਸਤਿਵਕਸਤ    ਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾ    ਜਾਜਾਜਾਜਾ    

ਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ    ???? 



 

ਰਾਜੀਵ-ਮੈ3 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਲਸ ਮੰਚ ਵਰਗੇ ਫਰੰਟ� ਅੰਦਰ ਿਫਲਮ/ਿਸਨੇਮੇ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੌਡੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰ�ਰਨ ਭਾਜੀ ਦ ੇਥੀਏਟਰ ਦੀ ਤਰ4� ਿਫਲਮ 3 ਿਪੰਡ� ਦੀ 

ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਵੇ।ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਿਫਲਮ ਮੇਕਰ� 3 ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 

ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਚ ਖੜ4ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ।ਤ� ਿਕ ਪਜੰਾਬ ‘ਚ ਚੰਗੀ! ਿਫਲਮ� ਬਣ 

ਸਕਣ।ਵਰਕ�ਾਪ� ਤੇ ਿਫਲਮੀ ਮੇਿਲ! ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਿਫਲਮਮੇਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਹੈ।ਿਸੰਗਲ ਹਾਲ ਿਸਨੇਮੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹਨ� ਦਾ ਬਦਲ ਸਾ3 ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਾ3 

ਿਮਡਲ ਆਫ ਦੀ ਰੋਡ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ।ਿਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਫਲਮ� ਿਸਧਾਤ� ‘ਤੇ ਿਕਤਾਬ� 

ਪKਕਾਿ�ਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ।ਿਜਵੇਂ ਕਈ ਪKਕਾ�ਨ� ਨੇ ਆਈਜ਼ੇਂਸਤਾਈਨ ‘ਤੇ ਿਕਤਾਬ� ਤ� ਪKਕਾਿ�ਤ ਕਰ 

ਿਦੱਤੀ!,,ਪਰ ਿਫਲਮ� ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

 
 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਿਜਸਿਜਸਿਜਸਿਜਸ    ਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਭੇਂਟਭੇਂਟਭੇਂਟਭੇਂਟ    ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�    ਚਿੜ4ਆਚਿੜ4ਆਚਿੜ4ਆਚਿੜ4ਆ,,,,ਉਸ3ਉਸ3ਉਸ3ਉਸ3    ਅੱਜਅੱਜਅੱਜਅੱਜ    ਲੰਬੇਲੰਬੇਲੰਬੇਲੰਬੇ    ਵਕਫੇਵਕਫੇਵਕਫੇਵਕਫੇ    ਬਾਅਦਬਾਅਦਬਾਅਦਬਾਅਦ    ਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂ    ਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇ    ਹੋਹਹੋੋਹੋ.?.?.?.? 

 

ਰਾਜੀਵ-ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ 3 ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ�।ਮੈ3 ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਲਿਹਰ,ਿਸੱਖ 

ਧਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਕੀ ਿਰ�ਤਾ ਹੈ,ਇਸ3 ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮੈਂਮੈਂਮੈਂਮੈਂ    ਮੰਨਦਾਮੰਨਦਾਮੰਨਦਾਮੰਨਦਾ    

ਹ�ਹ�ਹ�ਹ�    ਿਕਿਕਿਕਿਕ    ਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇਿਕਸੇ    ਵੀਵੀਵੀਵੀ    ਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫ    ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫ    ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�    ਦੇਦਦੇੇਦੇ    ਅਧਾਰਅਧਾਰਅਧਾਰਅਧਾਰ    ‘‘‘‘ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਿਵ�ਲੇ�ਨਿਵ�ਲੇ�ਨਿਵ�ਲੇ�ਨਿਵ�ਲੇ�ਨ    ਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂਨਹੀਂ    ਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾਕੀਤਾ    ਜਾਜਾਜਾਜਾ    

ਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾ((((ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�ਘਟਨਾਵ�    ਿਪੱਛੇਿਪੱਛੇਿਪੱਛੇਿਪੱਛੇ    ਏਜੰਸੀ!ਏਜੰਸੀ!ਏਜੰਸੀ!ਏਜੰਸੀ!    ਵੀਵੀਵੀਵੀ    ਹੋਹਹੋੋਹੋ    ਸਕਦੀ!ਸਕਦੀ!ਸਕਦੀ!ਸਕਦੀ!    ਹਨਹਨਹਨਹਨ),),),),ਇਸਇਸਇਸਇਸ    ਲਈਲਈਲਈਲਈ    ਇਕਇਕਇਕਇਕ    ਠੋਸਠੋਸਠੋਸਠੋਸ    ਰਾਜਨੀਿਤਕਰਾਜਨੀਿਤਕਰਾਜਨੀਿਤਕਰਾਜਨੀਿਤਕ    ਸਮਝਸਮਝਸਮਝਸਮਝ    

ਹੋਣੀਹੋਣੀਹੋਣੀਹੋਣੀ    ਜ਼ਰਰੂੀਜ਼ਰਰੂੀਜ਼ਰਰੂੀਜ਼ਰਰੂੀ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ,,,,ਇਸੇਇਸੇਇਸੇਇਸੇ    ‘‘‘‘ਚਚਚਚ    ਪਜੰਾਬਪਜੰਾਬਪਜੰਾਬਪਜੰਾਬ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਭਲਾਭਲਾਭਲਾਭਲਾਈਈਈਈ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।ਮੇਰੇਮੇਰੇਮੇਰੇਮੇਰੇ    ਮੁਤਾਿਬਕਮੁਤਾਿਬਕਮੁਤਾਿਬਕਮੁਤਾਿਬਕ    ਪੰਜਾਬਪੰਜਾਬਪੰਜਾਬਪੰਜਾਬ    ‘‘‘‘ਚਚਚਚ    ਿਸੱਖ�ਿਸੱਖ�ਿਸੱਖ�ਿਸੱਖ�    3333    ਅੱਡਅੱਡਅੱਡਅੱਡ    ਕਰਕੇਕਰਕੇਕਰਕੇਕਰਕੇ    ਕੋਈਕੋਈਕੋਈਕੋਈ    ਵੀਵੀਵੀਵੀ    

ਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰ    ਕਾਮਯਾਬਕਾਮਯਾਬਕਾਮਯਾਬਕਾਮਯਾਬ    ਹੋਣੀਹੋਣੀਹੋਣੀਹੋਣੀ    ਮੁ�ਿਕਲਮੁ�ਿਕਲਮੁ�ਿਕਲਮੁ�ਿਕਲ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।ਮੈਂਮੈਂਮੈਂਮੈਂ    ਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂ    ਪਿਹਲ�ਪਿਹਲ�ਪਿਹਲ�ਪਿਹਲ�    ਨਕਸਲੀਨਕਸਲੀਨਕਸਲੀਨਕਸਲੀ    ਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰ    ‘‘‘‘ਚੋਂਚੋਂਚੋਂਚੋਂ    ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਖਾਿਲਸਤਾਨੀਖਾਿਲਸਤਾਨੀਖਾਿਲਸਤਾਨੀ    ਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰਲਿਹਰ    ‘‘‘‘ਚਚਚਚ    

ਆਏਆਏਆਏਆਏ    ਲੋਕ�ਲੋਕ�ਲੋਕ�ਲੋਕ�    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਸਮਝਸਮਝਸਮਝਸਮਝ    ਿਰਹ�ਿਰਹ�ਿਰਹ�ਿਰਹ�    ਹ�ਹ�ਹ�ਹ�।ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਤ� ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਤੇ 

ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ! ‘ਚ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਦੀ ਿਫਲਮ ਜ਼ਰਰੂ ਬਣਾਵ�ਗਾ।ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਿ�ੱਦਤ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ 



ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਹਨ� ਦੋਵੇਂ ਿਧਰ� ਅੰਦਰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੱਚੀ 

ਕਹਾਣੀ ਹੈ ,ਿਜਸ3 ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣ ‘ਤੇ ਿਫਲਮ ਦੇ ਰਪੂ ‘ਚ ਪੇ� ਕਰ�ਗਾ। 

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵ,,,,ਮੈਂਮੈਂਮੈਂਮੈਂ    ਹਣੁਹਣੁਹਣੁਹਣੁ    ਤੱਕਤੱਕਤੱਕਤੱਕ    ਦੇਦਦੇੇਦੇ    ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਮਾਰਕਸਵਾਦੀਮਾਰਕਸਵਾਦੀਮਾਰਕਸਵਾਦੀ    ਇਿਤਹਾਸਇਿਤਹਾਸਇਿਤਹਾਸਇਿਤਹਾਸ    ਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰ    ਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂਸਭਤੋਂ    ਵੱਧਵੱਧਵੱਧਵੱਧ    ਖਦੁਕੁ�ੀ!ਖਦੁਕੁ�ੀ!ਖਦੁਕੁ�ੀ!ਖਦੁਕੁ�ੀ!    

ਕਲਾਕਾਰ�ਕਲਾਕਾਰ�ਕਲਾਕਾਰ�ਕਲਾਕਾਰ�    3333    ਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇਕਰਦੇ    ਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇ    ਹ�ਹ�ਹ�ਹ�,,,,ਕੋਈਕੋਈਕੋਈਕੋਈ    ਲੇਖਕਲੇਖਕਲੇਖਕਲੇਖਕ,,,,ਕੋਈਕੋਈਕੋਈਕੋਈ    ਕਵੀਕਵੀਕਵੀਕਵੀ,,,,ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਕੋਈਕੋਈਕੋਈਕੋਈ    ਿਚੱਤਰਕਾਰਿਚੱਤਰਕਾਰਿਚੱਤਰਕਾਰਿਚੱਤਰਕਾਰ........ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਕਾਰਨਕਾਰਨਕਾਰਨਕਾਰਨ    ਕਲਾਕਾਰਕਲਾਕਾਰਕਲਾਕਾਰਕਲਾਕਾਰ    ਹੀਹੀਹੀਹੀ    

ਿਕਉਂਿਕਉਂਿਕਉਂਿਕਉਂ    ???? 

 

ਰਾਜੀਵ..ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਤੁਾ ਸਪੱ�ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਮੈ3 ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਦਨੁੀ! 

ਥੋੜ4ੀ ਸੁਪਨਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਲਾਕਾਰ ਹਮੇ�ਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਵਧਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ! 3 ਘੱਟ 

ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 3 ਇਕ ਧਾਗੇ ‘ਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੁੰਿਦ! ਹੋਇ! 

ਵੀ ਅਚੇਤ ‘ਚੋਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਉਹਨ� ਦਾ ਇਕ ਆਪਣਾ ਆਦਰ� ਸਮਾਜ ਹੁੰਦੈ,ਿਜਸ3 ਉਹ 

ਹਮੇ�ਾ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ‘ਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ(ਇਥ ੇਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ),ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨ� 3 

ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਜ� ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤ� ਉਹ �ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ    ਕਰਿਫਊਕਰਿਫਊਕਰਿਫਊਕਰਿਫਊ,,,,    

ਮੌਮਮੌੌਮੌ: 09899436972 
mail2malwa@gmail.com,mlawa2delhi@yahoo.co.in 


