
  

  

 

 

 

ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਿਵ ਸਫਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਿਵ ਸਫਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਿਵ ਸਫਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਿਵ ਸਫਰ : : : : ਇਕ ਸੰਖਪੇ ਅਿਧਅਨਇਕ ਸੰਖਪੇ ਅਿਧਅਨਇਕ ਸੰਖਪੇ ਅਿਧਅਨਇਕ ਸੰਖਪੇ ਅਿਧਅਨ 

ਸਾਧੂ ਿਬਿਨੰਗਸਾਧੂ ਿਬਿਨੰਗਸਾਧੂ ਿਬਿਨੰਗਸਾਧੂ ਿਬਿਨੰਗ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜ� ਿਵਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ 

ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਲਿਹਰ "ਭਰੀ। ਇਸ ਲਿਹਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀਆਂ ਿਵਚ� ਪਾਸ਼ ਸਭ 

ਤ� ਵੱਧ ਜਾਿਣਆਂ ਜ*ਦਾ ਨ* ਹੈ। ਿਸਆਸੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਕਿਵਤਾ "ਪਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਣਾ ਉਹਨੰੂ ਿਸਰਫ ਿਵਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਕਿਵਤਾ 

ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੀ ਨਹ/, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਿਲਆ ਖੜਾ0ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨ2 ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਲੋਚਕ*, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲ� ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਨਹ/ ਿਲਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ 

ਪਾਸ਼ ਦਾ ਨ* ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਉਪਰ ਿਪਛਲੇ ਡੇੜ ਦਹਾਕੇ ਤ� ਛਾਇਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਗ� 

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਿਮਲੀ ਸ਼ੁਹਰਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ* ਿਕੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ 

'ਜੁਝਾਰ ਕਿਵਤਾ : ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ' (ਸੇਧ, ਅਪਰੈਲ 1972) ਿਵਚ ਪਰੇਮ ਿਸੰਘ ਨ9  

ਿਲਿਖਆ: ''ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਦਾਨ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ* 

ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕਵ: ਵੈਰੀ।"  

ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ/ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਨ9  ਉਸ ਦੇ ਹਮਿਖਆਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ 

ਨਹ/ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪ<ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ/ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਨ9  ਅਜੇ 

ਕਿਵਤਾ ਰਚਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ-ਅੰਕਣ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਕਤਲ ਨ9  ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ 

ਨੰੂ ਸਿਹੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਲੇਖ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨ* 

ਪੱਖ* 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹਨ* ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵਚ 

ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ* ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਖੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 

ਪਾਸ਼ ਨ9  ਬਹੁਤ ਥੋੜ@ੇ ਸਮ: ਿਵਚ ਇਕ ਲੰਬਾ ਕਾਿਵਕ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਪਿਹਲੀ 

ਿਕਤਾਬ ਲੋਹ ਕਥਾ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਿਵਤਾ ਹੈ, ਿਤੱਖੀ ਿਸਆਸੀ 

ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪੇਤਲਾਪਨ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਿਕਤਾਬ 

ਸਾਡੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰਲੀ 

 



ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਉਹ ਆਸ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਅਨ9 ਕ* ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲ* ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਿਕਸੇ 

ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾ ਜੀਵਨ ਪ<ਤੀ ਮੁੱਢਲੇ ਿਵਚਾਰ* ਿਵਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ/। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਤ* ਦਾ ਪ<ਤੀਕਰਮ ਸੀ।  

ਜਦ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਿਜਆਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਤੇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਿਹੱਸਾ ਸਨ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ 

ਯਕੀਨ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਉਦ� ਉਹ ਯੁੱਗ 

'ਵੀਅਤਨਾਮ' ਦਾ ਯੁੱਗ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵ*ਗ ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਸੀ 

ਿਕ ''ਉਹ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ / ਿਜਹਦੇ ਿਵਚ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁੱਖ* ਨੰੂ ਫੁੱਲ ਪCਦੇ 

ਹਨ"। 

ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਿਕਤਾਬ "ਡਦੇ ਬਾਜ* ਮਗਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ 

ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਿਗਣਤੀ ਕਿਵਤਾਵ* ਿਜਹਲ ਿਵਚ ਿਲਖੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ* ਿਵਚ ਲੋਹ ਕਥਾ ਦੀਆਂ 

ਕਿਵਤਾਵ* ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਿਟਕਾਉ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡੰੂਘਾਈ ਹੈ। ਇਹਨ* ਿਵਚ ਿਜਹੜੀ ਹੋਰ 

ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ* ਿਵਚ ਪਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੇ ਆਪਣ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਰੁੱਿਝਆ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ<ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਿਵ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਇਕ ਵੱਡਾ, ਡੰੂਘੀ 

ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ<ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨ* ਕਿਵਤਾਵ* ਿਵਚ (ਉਦਾਜਰਨ ਵਜ�, 'ਤੇਥ� 

ਿਬਨ*' ਅਤੇ 'ਦੂਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ') ਉਸ ਨ9  ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹ/ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 

ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਜਸ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ 

ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।  

ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਪਾਸ਼ ਨ9  ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪ* ਨੰੂ ਅਸਲ� ਹੀ ਨਵ: 

ਅਰਥ ਪ<ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਜ*ਦੀ 

ਕਿਵਤਾ 'ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼*ਤੀ', ''ਅਸ/ ਿਜਨ@ * ਨ9  ਯੁੱਧ ਨਹ/ ਕੀਤਾ / ਤੇਰੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹ/ 

ਹ* ਿਜ਼ੰਦਗੀ" ਸਤਰ* ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸਤਰ ਇਨ@ * ਸੰਕਲਪ* ਨੰੂ 

ਨਵ: ਅਰਥ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ@* ਉਸ ਨ9  ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ, ਕਵੀ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ 



ਬਾਰੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਮ* ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ@ * ਿਵਚ 'ਦੇਸ਼ ਿਪਆਰ', 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ', 

'ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ* ਨੰੂ ਉਹਨ9  ਨਵ/ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਹੈ।  

ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਉਸ ਨ9  ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਿਵਚ� ਿਚੰਨ ਲੈ ਕੇ 

ਉਨ@ * ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਨਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 'ਉਹਦੇ ਨ*' 

ਕਿਵਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:  

ਮC ਮਲ਼ ਮਲ਼ ਕੇ ਤ<ੇਲ* ਕਣਕ ਿਪੰਡਾ ਕੂਚਦੀ ਦੇਖੀ  

ਮੇਰੇ ਤੱਕਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਆ0ਦੀ ਸੰਗ ਨੰੂ ਤੱਿਕਆ ਹੈ ...  

ਮC ਤੱਿਕਆ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ* ਿਵਚ ਟਕਸਾਲ ਢਲਦੀ ਨੰੂ 

ਮC ਚੋਰ* ਵ*ਗ ਿਗਟਿਮਟ ਕਰਿਦਆਂ ਚਰ@ੀਆਂ ਨੰੂ ਤੱਿਕਆ ਹੈ  

ਮC ਤੱਿਕਆ ਹੈ ਸਰ@� ਦੇ ਫੁੱਲ* 'ਤੇ ਿਤਰਕਾਲ ਢਲਦੀ ਨੰੂ  

ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਸਮ: ਦੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ@* 

ਆਪਣੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸਫਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਪਾਸ਼ ਨ9  ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੰੂ 

ਸਮਿਝਆ, ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵਤਾ ਰਾਹ/ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਉਸੇ ਤਰ@*, ਸਗ� ਉਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਨ9  ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸਤਕ 

ਿਵਚ ਜ਼ਮਾਨ9  ਦਾ ਸੱਚ ਿਚਤਿਰਆ। ਿਜਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਿਜਸ ਿਸਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਉਹ 

ਿਹੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਿਸਆਸਤ 

ਿਵਚ ਨਾਹਪੱਖੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ। ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਉਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ 

ਉਪਰ ਅਸਰ ਪ<ਤੱਖ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਿਜਥੇ ਲੋਹ ਕਥਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ: ''ਉਸ ਨੰੂ ਕਹੋ / ਇਹ ਯੁੱਗ ਵਾਿਰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ 

ਨਹ/ / ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ / ਹਰ ਖੇੜੇ ਿਵਚ ਹੱਕ* ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ"। 

ਸਾਡੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਇਹ ਯੁੱਗ 'ਸ਼ਰਮਨਾਕ' ਹਾਦਿਸਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਲਗਦਾ ਹੈ: 

''ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ/ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਭ ਤ� ਪਿਵਤਰ 

ਹਰਫ* ਨ9 / ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਪHਡੇ"। ਉਹਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਨਹ/ ਸੀ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੜੋਤ। ਸਮ* ਹੰਭੀ ਹੋਈ ਜੋਗ ਵ*ਗ ਖੜ@ ਿਗਆ ਮਿਹਸੂਸ 

ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਜ* ''ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨਹ/ ਹੈ / ਮੌਤ ਦੀ ਹਥੇਲੀ "ਤੇ ਆਠਰੀ ਹੋਈ 



ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ । ਰਾਤ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਸੁੱਜੀ ਅੱਖ ਹੈ / ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਿਕੱਧਰੇ ਕੁਝ ਨਹ/ 

ਹੈ।" ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਜ਼ਮ* ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੀ 

ਹੋਈ ਹੈ ਜ ੋਇਸ ਿਸਆਸੀ ਖੜੋਤ ਸਮ: ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

  

ਸਾਡੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਵਚਲੀਆਂ ਨਜ਼ਮ* ਿਵਚ ਉਹਨ9  ਅਨ9 ਕ* ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਿਜਹਨ* ਦੇ 

ਜਵਾਬ ਉਹ ਢੰੂਡ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ* ਚ� ਸਾਨੰੂ 

ਲੱਭਦੇ ਪਰ... । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ* ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ@* ਚੇਤੰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਮੁਖਬੰਦ ਿਵਚ ਉਹਨ9  ਿਲਿਖਆ: 

''ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚ� ਹੱਥ ਿਖੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ਕਿਵਤਾ 

ਿਵਚ ਅੰਤਰ-ਮੁਖਤਾ ਵੱਧ ਜਾਦੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ/"। ਆਪਣੇ 

ਕਾਿਵਕ ਸਫਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ਼ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਿਸਆਸਤ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ 

"ਚੀ "ਚੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟ*ਦਰਾ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਨ9  ਵੀ ਦੂਜੇ ਿਸਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ* ਵਾਗ ਕਾਫੀ 

ਸੋਿਚਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਆਮ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਿਸਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲ* ਵਾਲੀ ਿਤੱਖੀ ਤੋਰੇ ਤੁਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਤ* ਪਾਸ਼ ਨ9  

ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਾਿਹਤ 

ਤੇ ਿਸਆਸਤ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਿਨਰਨ9  ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਹੰੁਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਕਈ ਡੰੂਘੀ ਿਸਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਪ<ਿਤਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ* ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ 

ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਖਕ* ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਿਮਸਾਲ* ਹਨ। 

ਲੋਕ* ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ<ਤੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਪ<ਿਤਬੱਧਤਾ 

ਸੀ।  

ਪਰ ਜਦ� ਿਸਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਿਹਰ ਖੇਰੰੂ ਖੇਰੰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌੜੀ 

ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਸਆਸੀ ਪCਤੜੇਬਾਜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਫੇਰ ਇਕ ਚੇਤਨ ਲੇਖਕ ਲਈ 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ*ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ 

ਿਸਆਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜ* ਲੇਖਕ। ਿਜਥ� ਤੱਕ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨੰੂ 

ਿਕੰਨ9  ਹੀ ਹੋਰ ਲੇਖਕ*/ਿਸਆਸੀ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ� ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ@ਾ ਸਮ* 

ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਣ ਮੁਤਾਬਕ ''ਆਪਣੇ 



ਤ� ਸੌੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਲ* ਨੰੂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਹਨੰੂ ਕਈ ਤਰ@* ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ* ਕਰਨੀਆਂ 

ਪਈਆਂ"। ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਕਿਵਤਾ 'ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ' ਿਵਚ ਉਹਨ9  ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਕਾਫੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਵ: ਿਕ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ* 

ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈਏ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ 

ਿਕੰਤੂ ਨਹ/ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਸਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤ� ਿਨਰਾਸ਼ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ 

ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਗ*ਹ ਵੱਧਣ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹ/ ਸਨ। ਲੋਕ* ਦੇ ਘੋਲ* 

ਿਵਚ ਤੇ ਉਹਨ* ਦੀ ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਵਤਾ 'ਤੀਸਰਾ ਮਹ* 

ਯੁੱਧ' ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ:  

ਤੀਸਰਾ ਮਹ* ਯੁੱਧ  

ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਿਲੱਪੇ  

ਕੋਿਠਆਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਲੜੂ  

ਤੀਸਰਾ ਮਹ* ਯੁੱਧ ਝੱਗੇ ਤ� ਧੁਪ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ  

ਬਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਿਛੱਟੇ ਲੜਨਗੇ।  

ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਕਿਮਉਿਨਸਟ* ਵਲ� ਕਿਵਤਾ ਲਈ ਹਿਥਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਿਚੱਟਾ ਪ<ਯੋਗ 

ਰਤਾ ਨਹ/ ਸੀ ਭਾ0ਦਾ। ਪਰ ਕਿਵਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਨ ਪਰਚਾਵਾ ਜਾ ਮੰਨ ਦੀ 

ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹ/ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਲਖੀ 

ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਹਜ ਦੀ ਉਸ ਸੁਪਨ ਸੀਮਾ ਤ� ਉਰੇ 

ਹਾਲ* ਕਰਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ* ਹਨ 

ਅਜੇ ਮC ਧਰਤ 'ਤੇ ਛਾਈ 

ਿਕਸੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ-ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਲ* ਿਜਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ*ਗਾ 

ਉਸ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ 

ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੂਸੇ ਮੌਰ* 'ਤੇ ਉਕਿਰਆ ਹੈ 

ਜ* ਆਪਣੀ ਮ* ਦੇ ਪੈਰ/ ਪਈਆਂ  

ਿਬਆਈਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ*ਗਾ 

ਮੇਰੇ ਤ� ਆਸ ਨਾ ਕਿਰਓ ਿਕ ਮC ਖੇਤ* ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ 



ਤੁਹਾਡੇ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦ* ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ*ਗਾ 

ਿਜਨ@ * ਦੇ ਹੜ@ 'ਚ ਰੁੜ ਜ*ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਕਿਵਤਾ 

ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਜਕ ਿਜਹਾ ਹਾਸਾ। 

ਉਪਰਲੀ ਕਿਵਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਵਤਾਵ* ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਿਕ ਪਾਸ਼ 

ਦੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਿਸਆਸਤ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ* ਵ*ਗ ਗੰਧਲੀ 

ਨਹ/ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਕਿਵਤਾ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੰੂਘਾ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਨੰੂ 

ਸੌੜੀਆਂ ਿਸਆਸੀ 'ਪCਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ' ਤ� ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਨ@ * 

ਿਵਚਾਰ* ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵਤਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਇੰਨਕਲਾਬ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ 

ਭੁਲੇਖਾ ਨਹ/ ਸੀ। "ਡਦੇ ਬਾਜ* ਮਗਰ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

ਕਿਵਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ   

ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬCਚ* ਵਰਗੀ ਹੈ 

ਜੋ ਸਦਾ ਅੱਗ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ0ਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੰੂ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ0ਦੇ ਹਨ 

ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਯਾਰੋ 

ਮੇਰੀ ਕਿਵਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਨਹ/ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਿਜਸ ਤਰ@* ਉਹ ਿਸਆਸਤ ਿਵਚਲੀ ਸੌੜੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਤ� ਿਨਰਾਸ਼ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ@* ਕਿਵਤਾ 

ਿਵਚਲੇ ਰੁਝਾਨ* ਤ� ਵੀ ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਦੀ ਇਕ 

ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਉਹ ਕਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ* ਤ� ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਅ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ 'ਫਜ਼ੂਲ' ਿਕਸਮ ਦੀ ਗਤੀ ਿਵਧੀ 

ਤ� ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਣ:  

ਤੰੂ ਆਿਖਰ ਿਪੰਡ ਏ,ਂ ਕੋਈ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹ/  

ਜੋ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਿਜਹੇ ਸੰਸੇ 'ਚ ਰੁੱਿਝਆ ਰਹ:  

ਿਕ ਖਬਰੇ ਿਕੰਨ9  ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਦੋ ਤੇ ਦੋ।  

ਤੈਨੰੂ ਤ* ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹ/ ਬਣਦੇ  



ਤ* ਿਛੱਲ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਕਰਨ9  ਹੀ ਪੈਣਗੇ।  

ਤੰੂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਬੜ@ਕ ਏ ਂਮੇਰੇ ਿਪੰਡ  

ਏਥੇ ਨਾ ਆਵ/ ਚੋਰ ਿਜਹਾ ਬਣ ਕੇ। 

  

ਪਾਸ਼ ਨ9  ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮ* ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਵਤਾ ਰਚੀ। 

ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਵਤਾਵ* ਛੱਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨ9  ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਕਿਵਤਾ 

ਿਲਖੀ ਉਹ ਸਮੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਮਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਸਾਡੇ 

ਸਿਮਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੀ।  

ਸਮੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਿਚਤਰਣ ਲਈ ਪਾਸ਼ ਨ9  ਜੋ ਿਵਧੀ ਅਪਣਾਈ, ਜੋ ਨਵ/ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 

ਉਹ ਇੰਨੀ ਢੁੱਕਵ/ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਉਸ ਸੁਰ ਦੀ ਇਕ 

ਵੱਖਰੀ ਲਿਹਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵਚ ਪਾਸ਼ ਪਾਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਬਿਣਆ ਿਕ ਹੋਰਨ* ਲੋਕ* ਨ9  ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਸ ਿਵਧੀ ਰਾਹ/ ਹੀ ਇਸ 

ਸਮੇ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਮਰਜੀਤ 

ਚੰਦਨ (ਕਲਮ, ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ, 1988) ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕਸੇ ਤਰ@* ਵੀ ਠੀਕ ਨਹ/ 

ਿਕ ''... ਬਈ ਪਾਸ਼ ਜਦ� ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਦੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ - ਿਜਹੋ 

ਿਜਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਦ ਜਦ� ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਜਦ� ਕੋਈ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਿਲਖਦੈ ਤ* ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹ/ ਲੱਗਦੀ"। ਜੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸੁਰ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਭੱਦੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤ* ਫੇਰ ਪਾਸ਼ 'ਚ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਨਵ/ ਸੁਰ 'ਚ 

ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਨਵ/ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ* ਤ* ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਨੱਤ ਮਣ* 

ਮੰੂਹੀ ਿਲਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਧਰ ਪੱਛਮ ਿਵਚ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਸ਼ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ 

ਗੱਲ ਹੈ ਤ* ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵਚ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ9  ਸਮੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਿਚਤਰਣ ਲਈ 

ਇਕ ਢੁੱਕਵ/ ਿਵਧੀ ਤੇ ਸੁਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ* ਨ9  ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਿਜਹਦੇ 

ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਇਕ ਦੌਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਿਣਆ, ਪਾਸ਼ ਪਾਸ਼ ਬਿਣਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਜਨੰੂਨੀ ਹਨ9 ਰੀ ਨ9  ਪਾਸ਼ ਸਾਥ� ਸਰੀਰਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਹ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਿਨਰਨ9  ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਨ* 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਉਸੇ ਤਰ@* ਚਮਕੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ@* ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਿਸਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫ*ਸੀ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਖਤਮ 



 

ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਨੰੂਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨ9  ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ 

ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਤੇਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਿਦਨ 

ਅਗ� ਤ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੜ@ਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦ* ਿਵਚ 

ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਿਦਨ 

ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।  

ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਰਾਹ/ ਪਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ0ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਸਮ: ਕੋਈ 

ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤ* ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਉਹਨ* ਕਿਵਤਾਵ* ਤ� ਵ*ਜਾ ਰਹੇਗਾ 

ਜੋ ਅਜੇ ਪਾਸ਼ ਨ9  ਿਲਖਣੀਆਂ ਸਨ। 

ਅਪਰੈਲ 1988 

 

 


