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ਟਰ ਟ:ੋ- (ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਖਿਹਰਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਮ  ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਟਰ ਟ ੋਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨ#  ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 

ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ ੇਔਰਤ ਿਦਵਸ ਨੰੂ ਮੁਖਾਿਤਬ ਹੋ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ %ਥ ੇਇਨਕਲਾਬੀ 

ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇਹਾਜ਼ਰ ਲੇਖਕ  ਦ ੇਿਵਚਾਰ  ਦ ੇਨਾਲ਼ 

ਨਾਲ਼ ਕਿਵਤਾਵ  ਵੀ ਸੁਣੀਆ ਂਗਈਆਂ।  

 

1994 ਿਵੱਚ ਿਮੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ, ਸੁਸ਼ਿਮਤਾ ਸੇਨ ਦ ੇਿਬਆਨ ਿਕ ''ਔਰਤ 

ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਹੈ ... ਜੋ ਿਪਆਰ ਸ ਝਾ ਕਰਦੀ ... ਅਤ ੇਮਰਦ ਨੰੂ ਿਪਆਰ-ਸਿਤਕਾਰ, ਸ ਝ, ਅਤ ੇਸੇਵਾ 

ਦ ੇਅਰਥ ਸਮਝਾ/ਦੀ ਹੈ," ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆ ਂਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਬ0ਿਜੰਦਰ 

ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਰ  ਿਕਹਾ ਿਕ ''ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ੇਗੁਣ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ, 

ਦੂਸਿਰਆ ਂਦੀ ਿਕੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਅਤ ੇਿਕੰਨਾ ਕ ੁਬਿਲਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮ , ਬੇਟੀ, ਪਤਨੀ, 

ਭੈਣ, ਦੋਸਤ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤ ੇਗਾਈਡ ਿਕੰਨ#  ਰੂਪ ਅਪਣਾ/ਦੀ ਹੈ। ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੈ, 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ... ਲੇਿਕਨ ਿਕਸੇ ਮਸੁੀਬਤ ਵਕਤ ਉਸ ਅੰਦਰ ਲੋਹੜ ੇਦੀ ਿਹੰਮਤ ਵੀ ਆ ਜ ਦੀ 

ਹੈ।" ਔਰਤ  ਦ ੇਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ5   ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਔਰਤ  ਦੀ ਜੱਦ-ੋਜਿਹਦ ਨ#  ਤਕਰੀਬਨ 1908 

ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ6 ਸਸ਼ੋਲ ਡੈਮਕੋ0ੈਿਟਕ ਸਸੋਾਇਟੀ ਨ#  ਔਰਤ  ਦੀ ਚੱਲ 

ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ। 1910 ਿਵੱਚ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਿਵਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਦਸ਼ੇ  ਤ6 ਕਈੋ 100 

ਦ ੇਕਰੀਬ ਔਰਤ  ਆਪਣ ੇਹੱਕ  ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆ ਂਹੋਈਆਂ। 8 ਮਾਰਚ 1911 

ਨੰੂ ਦਸ ਲੱਖ ਤ6 ਵੱਧ ਲੋਕ  ਨ#  ਔਰਤ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਤਕਰੇ ਿਖਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 64 ਸਾਲ 



ਬਾਅਦ, 1975 ਨੰੂ ਜਾ ਕ ੇਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਨ#  8 ਅਪ0ੈਲ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨ< ਸ਼ਨਲ ਵੋਮਨੈ'ਜ਼ ਡੇਅ ਵਜ6 ਮਾਨਤਾ 

ਿਦੱਤੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਰ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਾਵ= ਔਰਤ ਨ#  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ 

ਵੀ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦ ੇਅੰਕਿੜਆ ਂਦ ੇਿਹਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦਹੇਜ ਦ ੇਨ  ’ਤ ੇਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 

ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਨਵ-ਿਵਆਹੀਆ ਂਔਰਤ  ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ 

ਔਰਤ  ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਈ ਜਗ5ਾ ਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦ ੇਨ  ਤ ੇ

ਔਰਤ  ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇਖਾੜੀ ਦਸ਼ੇ  ਿਵੱਚ 'ਔਨਰ ਿਕਿਲੰਗ' ਕਿਹ ਕ ੇਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।" ਉਨ5   

ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਅਤ ੇਮਰਦ ਨੰੂ ਿਮਲ਼ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। 

ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਹੁਰ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਇੰਨ#  ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਤਕਰੇ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ 

ਔਰਤ ਨ#  ਿਕੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ5   ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ-ਮਾਨਤਾ ਪ0ਾਪਤ ਪਰਵਾਰ  ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਵਾਰਦਾਤ  ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਭਰੂਣ-ਹੱਿਤਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਸਰਫ 

ਆਰਿਥਕਤਾ ਹੀ ਨਹA ਬਲਿਕ ਿਫ਼ਊਡਲ ਿਸਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮ=ਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ 

ਿਸੰਘ ਹੁਰ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਨਹA ਬਦਿਲਆ ਜ ਦਾ ਉਦ6 ਤੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ 

ਦੀ ਗੱਲ ਨਹA ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ5   ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਾਵ= ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਿਨਜ਼ਾਮ ਨ#  ਪਿਹਲ  ਨਾਲ6 

ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ5  ਬਰਾਬਰਤਾ ਤਦ ਹੀ 

ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਦ6 ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਿਥਉਰੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਰਥ  ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਵਰਨਾ ਔਰਤ ਨੰੂ ਕਾਮੁਕ-ਵਸਤ ੂਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਨ ਹੁਰ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸA ਸਾਰੇ ਜਾਣਦ ੇਹ  ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੁ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹA ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ5   ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਪੜ5ੀ-ਿਲਖੀ ਔਰਤ ਵੀ ਿਸਰਫ ਇਸ ੇਕਰਕ ੇਹੀ ਸਸ਼ੋਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤਲਾਕ ਤ6 ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ5   ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੈਨ# ਡਾ ਵਰਗੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ5  ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਿਸਲ ਨਹA ਕਰ ਸਕੀ। 



ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਰ  ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਰ  ਨ#  ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 

ਔਰਤ  ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਤ  ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨA ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਜ਼ਾਅਲੀ ਪਾਇਲਟੀ 

ਲਾਈਸDਸ  ਵਰਗੇ ਫ਼ਰੇਬ  ਰਾਹA ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਔਰਤ  ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਕ/ ਨਹA ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 

ਉਨ5   ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸA ਇਸ ਗੱਲ ਤ6 ਿਕਵ= ਮਨੁਕਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ  ਿਕ ਔਰਤ ਅਤ ੇਮਰਦ ਿਵੱਚ 

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੀ ਇੰਨਾ ਵਖਰੇਵ  ਹੈ ਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹA ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦ ੇ

ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਹA ਹੋ ਰਹੀ 

ਬਲਿਕ ਸਮਾਜੀ ਫ਼ਰਜ਼  ਅਤ ੇਿਜ਼ੰਮ=ਵਾਰੀਆ ਂਪ0ਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ਼ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ 

ਹੈ। 

ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆ ਂ/ਕਾਰਪ0ੀਤ ਨ#  ਵਿਰਆਮ ਸੰਧੂ ਅਤ ੇਸੁਿਰੰਦਰ ਧੰਜਲ ਵੱਲ6 ਭੇਜੇ 

ਗਏ ਸੰਦਸ਼ੇ ਪੜ5 ਕ ੇਸੁਣਾਏ। ਡਾ. ਵਿਰਆਮ ਸੰਧੂ ਨ#  ਆਪਣ ੇਸੰਦਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, ''ਪਾਸ਼ 

ਯੁਗ ਕਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਮੁਹ ਦਰਾ ਤ ੇ

ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਸਲ6 ਬਦਲ ਿਗਆ। ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀਆ ਂਦਾ ਸਮੂਹ ਉਸ ਵਰਗੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤ ੇਹੋੜ ਿਵਚ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਿਵਰਵ ੇਲੋਕ  ਦ ੇਜੀਵਨ ਤ ੇਰੂਹ ਿਵਚ ਪਏ ਖੱਪੇ ਵੀ ਉਸਦੀ 

ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ; ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕ  ਲਈ ਹੌਸਲਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ 

ਅਤ ੇਸਥਾਪਤ ਤਾਕਤ  ਲਈ ਕਰੜੀ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਡਲ5ਕਦੀ ਸੀ।" 

ਡਾ. ਸੁਿਰੰਦਰ ਧੰਜਲ ਨ#  ਆਪਣ ੇਸੰਦਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਉਹ ਿਵਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਸਮ= ਦ ੇ

ਪ0ਚੱਲਤ ਸੋਚਣ ਢੰਗ  ਸਾਹਵ= ਅਣਿਕਆਸੀਆਂ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਖੜ5ੀਆ ਂਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨ  ਅਪਣ ੇਸੰਦਸ਼ੇ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਹੁਰ  ਦ ੇਭਾਣਜੇ ਪ0.ੋ ਜਗਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ, ''ਪਾਸ਼ 

ਚਾਨਣ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਸੀ - ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨ#  ਉਸ ਿਵੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕ ੇਉਸਦੇ ਚਾਨਣ ਨੰੂ ਦੂਰ ਦਰੂ 

ਤੀਕ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ।" ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਕਿਵਤਾਵ  ਿਵਚਲੀ ਸਾਿਹਤਕ ਪ0ਬੀਨਤਾ ਪ0ਚੰਡ 

ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਪ0ਗਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਖਿਹਰਾ ਨ#  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥ  ਿਵੱਚ ''ਖੇਤ  ਦਾ ਪੁੱਤ" ਸੀ ਿਕ/ਿਕ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤ ੇਸਬੰਿਧਤ ਲੋਕ  ਨਾਲ਼ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। 



ਸਾਿਹਤਕ ਹਲਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਭਾਵ= ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ %ਚਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣ ੇਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਉਹ 

ਬੜੀ ਹੀ ਸਧਾਰਣਤਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮੀ ਪਰਵਾਰ  ਨਾਲ਼ ਅਤ ੇਸਬੰਿਧਤ ਮਰਦ  ਦੀ ਢਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਘਿਰਆ 

ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਿਬੰਬਾਵਲੀ ਅਤ ੇਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੋਰ ਪ=ਡ ੂਅਤ ੇਿਕਸਾਨ  

ਅਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰ  ਦ ੇਿਦਲ  ਿਵੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। 

ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਨ#  ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਅਫ਼ਸਸੋ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਗਣੀ-ਿਮਥੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਰਾਹA ਕੁਝ 

ਲੋਕ  ਵੱਲ6 ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਪਾਸ਼ ਵਰਗੀਆ ਂਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਿਬੰਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਸਤੀਆ ਂਦ ੇਅਕਸ 

ਨੰੂ ਧੰੁਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕ ੇਪੰਜਾਬ ਦ ੇਇਨਕਲਾਬੀ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਠ# ਸ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਿਦਨA ਅਖ਼ਬਾਰ  ਵੱਲ6 ਪਾਸ਼ ਦ ੇਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸ ਕ ੇਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਭੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੰੂ ਬੇਬੁਿਨਆਦ ਦੱਸਿਦਆ ਂਉਸ ਨ#  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦ ੇ

ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ-ੋਇੱਕ ਕੜੁੀ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਧੜ ੇਨਾਲ਼ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੜੁੀ ਸੀ ਿਜਸ 'ਤ ੇਦਸ਼ੋ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ#  ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਨ#  ਇਸ 

ਗੱਲ 'ਤ ੇਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨੰੂ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਅਤ ੇਖਾੜਕਵੂਾਦ ਦ ੇਹਮਦਰਦ 

ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤ ੇਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਹੀ ਸਫ਼  ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੜੀ ਦ ੇਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਹੁਰ  ਨ#  ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ6 ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਿਦਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, 

ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਅਤ ੇਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭਾਵ= 

ਲਿਹਰ ਦ ੇਮੱਧਮ ਪੈਣ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ੇਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ ਪਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ 

ਰਹੀ ਅਤ ੇ1988 ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। 

ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਰ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਿਸਆਸੀ ਹੋ ਕ ੇਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ 

ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਿਵਕ ਹੀ ਰਹੀ ਜੋ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਅਤ ੇਪਾਸ਼ ਦੀ ਿਲਖਤ ਨੰੂ 

ਵੱਿਡਆ ਂਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ5   ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹA ਸਗ6 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ 

ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਅਜੇ ਤਿਹ ਤੱਕ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ 

ਹੈ। 



ਪੰਜਾਬ ਤ6 ਕੈਨ# ਡਾ ਿਵੱਚ ਨਵ= ਆਏ ਰੰਗ-ਕਰਮੀ ਗੁਰਚਰਨ ਨ#  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਤ ੇਿਚੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ 

ਅਤ ੇਪਾਸ਼ ਅਤ ੇਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆ ਂਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸੁੰ ਬਲ ਹੁਰ  

ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਿਸਲ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਲਿਹਰ ਨ#  ਹੀ 

ਏਨ#  ਵੱਡ ੇਲੇਖਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਿਜਨ5   ਿਵੱਚ6 ਪਾਸ਼ ਲਿਹਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ। 

ਕਿਵਤਾ ਦ ੇਦੌਰ ਿਵੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ, ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਹਰਿਦਆਲ 

ਿਸੰਘ ਝੀਤਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਿਢੱਲ6, ਅਤ ੇ/ਕਾਰਪ0ੀਤ ਨ#  ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸ ਝਾ ਕੀਤਾ। ਪ0ੀਤਮ ਧੰਜਲ 

ਭਾਵ= ਸਮ  ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕ ੇਰੁਕ ਨਹA ਸਕ ੇਪਰ ਕਿਵਤਾ ਦ ੇਦੌਰ ਿਵੱਚ ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦ ੇਗਏ: 

ਖ਼ਤਰੇ ਦ ੇਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਮ  ਨਾ ਛੱਡ ਕ ੇਜਾਇਗੀ ਪੰਛੀ %ਡ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਧਰੇ, ਿਕੰਝ ਪਰ  ਨੰੂ ਛੱਡ 

ਕ?ੇ 

ਜ  

ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਖ, ਸੁਲਤਾਨ, ਿਸਕੰਦਰ, ਿਜਸਨ#  ਹੈ ਸਨ ਰੁਸ਼ਨਾਏ, ਅੱਜ ਆਪ ਉਹ ਪਰਦ ੇਅੰਦਰ, ਓਝਲ 

ਹੋਈ ਿਫਰਦੀ ਹੈ।   

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਭੰਡਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਗਰੀਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਅਮਰਜੀਤ 

ਕੌਰ ਿਮਨਹਾਸ, ਆਿਦ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 

(14 ਅਪਰੈਲ 2011) 

 


