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ਪੰਜਾਬੀ	  ਦਿਲਤ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ 	  
	  

ਨਵ#ਰਨ* 
	  
ਮੇਰੇ	   ਿਪਤਾ	   ਗੁਰ$ਰਨ	  ਭਾਜੀ	  ਕਈ	  ਦਹਾਕੇ	   ਪੰਜਾਬ	   ਦੇ	   ਿਪੰਡ%	   ਿਵੱਚ	  ਸਫਰ	   'ਤੇ	  ਰਹੇ।	   70ਿਵਆ	ਂ   ਦੇ	  !ੁਰੂ	  ਤ"	   ਲੈ	  ਕ	ੇ  
90ਿਵਆ	ਂ   ਦੇ	  ਅਖੀਰ	  ਤੱਕ	   ਦੇ	  ਢਾਈ	   ਿਤੰਨ	  ਦਹਾਕੇ	  ਉਹ	  ਮਹੀਨ% 	   ਿਵੱਚ	  ਤਕਰੀਬਨ	   15	  ਤ"	   20	   ਿਦਨ	   ਿਪੰਡ-‐ਿਪੰਡ	  
ਨਾਟਕ	  ਕਰਦੇ	  ਰਹੇ।	  ਇਹ	  ਨਾਟਕ	  ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ	  ਪੰਜਾਬ	  ਦੀਆਂ	  ਖੱਬੇਪੱਖੀ	  ਜਮੂਹਰੀ	  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ	  ਦੇ	  ਸੱਦ	ੇ   'ਤੇ	   ਹੰੁਦੇ	  
ਪਰ	  ਕਈ	  ਵਾਰ	  ਪ"ਡੂ	  ਕਾਲਜ,	  ਸਪੋਰਟਸ	  ਕਲੱਬ	  ਜ"	  ਪੰਚਾਇਤ'	  ਵੀ	  ਸੱਦਾ	  ਿਦੰਦੀਆਂ।	  70ਿਵਆ	ਂ  ਦੇ	  !ੁਰੂ	  ਿਵੱਚ	  ਿਨਰੋਲ	  
ਨਾਟਕ	  ਪੇ#ਕਾਰੀਆਂ	  ਹੀ	  ਸਨ	  ਪਰ	  ਛੇਤੀ	  ਹੀ	  ਇਹ	  ਨਾਟਕ	  ਪ"ੋਗਰਾਮ	  ਮੁਕੰਮਲ	  ਸਮਾਗਮ%	  ਿਵੱਚ	  ਤਬਦੀਲ	  ਹੋ	  ਗਏ।	  
ਭਾਜੀ	   ਹੁਣ	  ਅਕਸਰ	  ਨਾਟਕ	  ਤ"	  ਕੁਝ	   ਸਮ#	   ਪਿਹਲ%	   ਿਪੰਡ	   ਪੁੱਜ	  ਜ"ਦੇ,	  ਇਥੇ	  ਇਲਾਕੇ	   ਿਵੱਚ	   ਸਰਗਰਮੀਆਂ	   ਤੇ	  
ਸਥਾਨਕ	  ਮਸਿਲਆ	ਂ  ਬਾਰੇ	  ਚਰਚਾ	  ਹੰੁਦੀ	  ਅਤੇ	  ਹੋਈ	  ਗੱਲਬਾਤ	  ਦਾ	  ਭਾਜੀ	  ਦੀ	  ਸਮਾਗਮ	  ਦੌਰਾਨ	  ਤਕਰੀਰ	  ਦੇ	  ਿਵੱਚ	  ਵੀ	  
ਅਕਸਰ	  ਿਜ਼ਕਰ	  ਹੰੁਦਾ।	  ਭਾਜੀ	  ਦੀ	  ਤਕਰੀਰ	  ਸਮਾਗਮ%	  ਦਾ	  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ	  ਿਹੱਸਾ	  ਹੰੁਦੀ।	  ਉਹ	  ਲੋਕ$	  ਨੰੂ	  ਿਸੱਧਾ-‐ਿਸੱਧਾ	  
ਮੁਖਾਤਬ	  ਹੰੁਦੇ।	  ਭਾਰਤ	  ਦੇ	  ਅਰਥਚਾਰੇ	  ਦੀ	  ਕਾਣੀ	  ਵੰਡ	  ਤ"	  ਲੈ	  ਕ	ੇ  ਸਮਾਜ	  ਦੇ	  ਕੋਝੇ	  ਵਰਤਾਰੇ	  -‐	  ਜਾਤ,	  ਪਿਰਵਾਰ&	  ਿਵੱਚ	  
ਮੁੰ ਡ	ੇ  ਦੀ	  ਲਾਲਸਾ,	  ਔਰਤ$	  ਨਾਲ	  ਵਧੀਕੀਆਂ,	  ਔਰਤ	  ਦੀ	  ਗਾਲ$	  ਬਾਰੇ	  ਉਨ# $	  ਦੀ	  ਬੁਲੰਦ,	  ਗੰੂਜਵ&	  ਆਵਾਜ਼	  ਸਭ	  ਗਿਲਆ	  

ਸਿੜਆ	   ਢਾਹ	   ਕ	ੇ   ਇਕ	   ਿਨਆ	ਂ   ਤੇ	   ਬਰਾਬਰੀ	   ਦਾ	   ਸਮਾਜ	   ਿਸਰਜਣ	   ਲਈ	   ਪ"ੇਰਦੀ।	  
	  

ਿਜਵ$-‐ਿਜਵ$	  ਸਰਗਰਮੀਆਂ	  ਵਧਦੀਆਂ	  ਗਈਆਂ,	  ਭਾ	  ਜੀ	  ਰਾਤ$	  ਵੀ	   ਿਪੰਡ%	   ਿਵੱਚ	   ਗੁਜ਼ਾਰਨ	  ਲੱਗ	  ਪਏ।	  ਆਪਣੀਆਂ	  

ਫੇਰੀਆਂ	  ਤ"	  ਪਰਤ	  ਕ	ੇ  ਉਹ	  ਸਾਡ	ੇ  ਨਾਲ	  ਬਹੁਤ	  ਸਾਰੀਆਂ	  ਗੱਲ$	  ਕਰਦੇ	   ਿਜਨ$ %	   ਿਵੱਚ	   ਿਕਸਾਨੀ	  ਦੇ	  ਮਸਲੇ	  ਅਤੇ	   ਖੇਤ	  
ਮਜ਼ਦੂਰ&	  ਦਾ	  ਿਜ਼ਕਰ	  ਹੰੁਦਾ,	  ਖਾਸ	  ਕਰਕੇ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਦਾ।	  ਅਸ#	  !ਿਹਰੀ	  ਪਿਰਵਾਰ	  ਸ",	  ਭਾਜੀ	  ਤੀਜੀ	  ਪੀੜ$ੀ	  
ਪੇ#ਾਵਰਾਨਾ	  ਸਨ	   -‐	  ਮੇਰੇ	  ਪੜਦਾਦਾ	  ਜੀ,	  ਸਰਦਾਰ	  ਨਰੈਣ	   ਿਸੰਘ,	  ਖਾਲਸਾ	  ਕਾਲਜ	  ਅੰਿਮ%ਤਸਰ	   ਿਵੱਚ	  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ	  ਦੇ	  
ਪ"ੋਫੈਸਰ	  ਸਨ	  ਤੇ	  ਬਾਅਦ	   ਿਵੱਚ	  ਵਾਈਸ	   ਿਪ#ੰ ਸੀਪਲ	  ਵੀ	  ਰਹੇ।	  ਮੇਰੇ	  ਦਾਦਾ	  ਜੀ	  ਡਾਕਟਰ	   ਿਗਆਨ	   ਿਸੰਘ	  ਬਰਤਾਨਵੀ	  
ਸਰਕਾਰ	  ਿਵੱਚ	  ਹੈਲਥ	  ਅਫਸਰ	  ਤੇ	  ਵੱਡ	ੇ  ਡਾਕਟਰ	  ਸਨ।	  ਸਾਡ	ੇ  ਸ"ਝੇ	  ਪਿਰਵਾਰ	  ਦੇ	   	  ਕੁਝ	  ਲੋਕ	  ਿਜਨ$ %	   ਨੰੂ	  ਪਿਰਵਾਰ	  
ਦੀਆਂ	  ਜੜ#$	   ਿਵੱਚ	   ਿਵ#ੇ#	   ਿਦਲਚਸਪੀ	   ਹੈ,	  ਇਹ	  ਵੀ	   ਿਕਹਾ	  ਕਰਦੇ	  ਹਨ	   ਿਕ	  ਸਾਡ	ੇ  ਪੜਦਾਦਾ	  ਜੀ	  ਤ"	  ਵੀ	   ਿਪਛਲੀ	  
ਪੀੜ$ੀ	   ਦੇ	  ਵਡੇਰੇ	  ਮਹਾਰਾਜਾ	  ਰਣਜੀਤ	   ਿਸੰਘ	   ਦੇ	  ਦਰਬਾਰ	   ਿਵੱਚ	  !ਚ	ੇ  ਅਹੁਦੇਦਾਰ	  ਸਨ।	  ਇਹਦੇ	  ਬਾਰੇ	  ਭਾਜੀ	  ਕਦੀ	  
ਹੱਸ ਕ	ੇ  ਤੇ	  ਕਦੀ	   ਿਖੱਝ	  ਨਾਲ	  ਕਿਹ	   ਿਦਆ	  ਕਰਦੇ	  ਸਨ	   ਿਕ	  ਉਹਨ" # ਦੇ	  ਵਡੇਰੇ	  ਮਹਾਰਾਜੇ	  ਦੇ	  ਦਰਬਾਰ	   ਿਵੱਚ	  ਚਾਖੇ	  
ਸਨ।	  ਮੁੱਕਦੀ	  ਗੱਲ,	  ਸਾਡਾ	  ਕੋਈ	  ਜੱਦੀ	  ਿਪੰਡ	  ਨਹ#	  ਸੀ,	  ਅਸ#	  ਕਦੀ	  ਸੀਰੀ	  ਨਹ#	  ਸੀ	  ਰਹੇ,	  ਨਾ	  ਹੀ	  ਕਦੀ	  ਸੀਰੀ	  ਰਲਾਏ	  
ਸਨ,	  ਅਸ#	   ਕਦੀ	   ਖੇਤ	   ਨਹ#	   ਸਨ	   ਜੋਤੇ	   ਤੇ	   ਸਾਡੀ	   ਖੇਤ$,	   ਿਕਸਾਨ&,	   ਮਜ਼ਦੂਰ&	   ਨਾਲ	   ਕਦੀ	   ਿਸੱਧੀ	   ਜ"	  ਅਿਸੱਧੀ	  
ਵਾਕਫੀਅਤ	  ਨਹ#	  ਸੀ।	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਨਾਲ	  ਮੇਰੀ	  ਮੁਢਲੀ	  ਪਿਹਚਾਣ	  ਭਾਜੀ	  ਤ"	  ਹੀ	  ਹੋਈ।	  ਉਹ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  
ਔਰਤ$	  ਬਾਰੇ	  ਗੱਲ	  ਕਰਦੇ	  ਤੇ	   ਿਫਕਰਮੰਦ	  ਤੇ	   ਿਨਰਾ%	   ਹੰੁਦੇ।	  ਸਾਡੀਆਂ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	   ਿਪੱਛ	ੇ  ਰਿਹ	  ਗਈਆਂ	  ਹਨ,	  
ਉਹ	   ਿਪੱਛੜ	  ਗਈਆਂ	  ਹਨ,	  ਉਹ	  ਅਕਸਰ	  ਕਿਹੰਦੇ।	  ਕਈ	   ਿਚਰ$	  ਤਕ	   ਿਪੰਡ%	   ਿਵੱਚ	  ਨਾਟਕ	  ਫੇਰੀਆਂ	  ਤ"	  ਪਰਤੇ	  ਉਹ	  
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ਘਰ	  ਆ	  ਕ	ੇ  ਪ"ਡੂ	  ਇਲਾਿਕਆਂ	  'ਚ	  ਆਲੂਆਂ	  ਦੀ	  ਛਟਾਈ	  'ਤੇ	  ਲੱਗੀਆਂ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਤੇ	  ਿਨੱਕੀਆਂ	  ਕੁੜੀਆਂ	  ਦੇ	  ਬਾਰੇ	  
ਵਾਰ	  ਵਾਰ	  ਗੱਲ	  ਕਰਦੇ,	  ਜੋ	  ਆਲੂਆਂ	  ਦੇ	  ਢੇਰ$	  'ਤੇ	  ਮ"ਵ"	  ਨਾਲ	  ਆਲੂ	  ਵੀ	  ਛਾਟਦੀਆਂ	  ਸਨ	  ਤੇ	  ਿਨੱਕ	ੇ  ਭੈਣ-‐ਭਰਾਵ%	  ਨੰੂ	  ਵੀ	  
ਸ"ਭਦੀਆਂ	  ਸਨ।	  ਇਹ	  !ਾਇਦ	  ਪੰਜਾਬ	  ਿਵੱਚ	  ਪ"ਾਈਵੇਟ	  ਕੰਪਨੀਆਂ	  ਵਲ# 	  !ੁਰੂ	  ਕੀਤੀ	  ਠ" ਕੇ	  ਦੀ	  ਖੇਤੀ	  ਦਾ	  ਸੰਦਰਭ	  ਸੀ।	  
ਭਾਜੀ	  ਉਨ# $	  ਕਦੀ	  ਵੀ	  ਸਕੂਲ	  ਨਾ	  ਜਾ	  ਸਕਣ	  ਵਾਲੀਆਂ	  ਬੱਚੀਆਂ	  ਦੇ	  ਭਿਵੱਖ	  ਬਾਰੇ	  ਸੋਚ	  ਕ	ੇ  ਬਹੁਤ	  ਉਦਾਸ	  ਤੇ	  ਬੇਚੈਨ	  ਹੋ	  
ਜ"ਦੇ।	  ਉਨ# $	  ਿਨੱਕੀਆਂ	  ਬੱਚੀਆਂ	  ਅਤੇ	  ਉਨ# $	  ਦੀਆਂ	  ਮ"ਵ"	  ਬਾਰੇ	  ਕੋਈ	  ਵੀ	  ਿਵ#ਤਬੱਧ	  ਸੋਚ	  ਨਹ#	  ਸੀ,	  ਉਹ	  ਨੀਤੀਆਂ	  

ਿਵੱਚ	   !ਾਮਲ	   ਨਹ#	   ਸਨ	   ਤੇ	   ਨਾ	   ਹੀ	   ਿਕਸ	ੇ   ਿਸਆਸਤ	   ਦਾ	   ਅਿਹਮ	   ਿਹੱਸਾ	   ਸਨ।	  
	  

90ਿਵਆ	ਂ   ਦੇ	  ਦਹਾਕੇ	  ਤੱਕ	   ਭਾਜੀ	  ਦਿਲਤ	   ਿਵਹਿੜਆ	ਂ   ਵੱਲ	   ਰੁੱਖ	  ਕਰ	  ਚੁੱਕ	ੇ  ਸਨ।	  ਮੇਰੀ	   ਪੂਰੀ	  ਤ"	   ਪੂਰੀ	  ਤਵੱਜੋ	  
ਿਵਹਿੜਆ	ਂ  ਵੱਲ	  ਹੈ,	  ਉਹ	  ਕਿਹੰਦੇ।	  !ਥੇ	  ਸਾਡੀ	  ਲੋੜ	  ਹੈ।	  ਇਨ# $	  ਹੀ	  ਿਦਨ$	  ਿਵੱਚ	  ਲੈਟਰੀਨ'	  ਦਾ	  ਮਸਲਾ	  ਵੀ	  ਸਾਹਮਣੇ	  
ਆਇਆ।	   ਪੰਜਾਬ	   ਦੇ	  ਕਈ	   ਿਪੰਡ%	   ਿਵੱਚ	   ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	   ਤੇ	  ਵੱਡੀ	   ਿਕਸਾਨੀ	   ਦੇ	   ਿਵੱਚ	  ਮਜ਼ਦੂਰੀ	  ਦੀ	  ਦਰ	  ਅਤੇ	   ਹੋਰ	  
ਰੁਜ਼ਗਾਰ	  !ਰਤ$	   ਨੰੂ	  ਲੈ	  ਕ	ੇ   ਹੰੁਦੇ	  ਟਕਰਾਅ	  ਦੇ	  ਨਤੀਜਤਨ,	  ਵੱਡ	ੇ  ਿਕਸਾਨ&	  ਵੱਲ$ 	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਪਿਰਵਾਰ&	  ਦਾ	  ਬਾਈਕਾਟ	  
ਕੀਤਾ	  ਜਾਣ	  ਲੱਗਾ	  ਤੇ	  ਦਿਲਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	  ਦੀ	  ਖੇਤ$	  ਿਵੱਚ	  !ੌਚ	  ਲਈ	  ਵੜਨ	  ਅਤੇ	  ਪ"ੂਆਂ	  ਲਈ	  ਪੱਠ$ 	  ਜ"	  ਸਾਗ	  ਪੱਤੇ	  
ਚੁਗਣ	  !ਤੇ	  ਪਾਬੰਦੀ	  ਲਾਈ	  ਜਾਣ	  ਲੱਗੀ।	  ਇਹ	  ਪਾਬੰਦੀ	  ਿਹੰਸਕ	  ਤਰੀਿਕਆਂ	  ਨਾਲ	  ਲਾਗ	ੂ  ਕੀਤੀ	  ਜ"ਦੀ।	  ਇਹ	  ਮਸਲਾ	  
ਕਈ	  ਇਲਾਿਕਆਂ	   ਿਵੱਚ	  ਭਿਖਆ।	  ਦਿਲਤ	  ਪਿਰਵਾਰ&	   ਨੰੂ	   ਖੇਤ$	  ਬਿਹਣ	  ਲਈ	  ਕਈ-‐ਕਈ	  ਮੀਲ	  ਸਾਈਕਲ	  ਚਲਾ	  ਕ	ੇ  
ਜਾਣਾ	  ਪ"ਦਾ।	  ਇਸ	  ਮੁਲਕ	  ਦੇ	  ਅਫਸਰਾਨ',	  ਰੱਜੇ-‐ਪੁੱਜੇ	  !ਿਹਰੀਆਂ	  ਜ"	  ਿਸਆਸਤਦਾਨ(	  ਨੰੂ	  ਤ"	  ਇਸ	  ਦੀ	  ਭਲਾ	  ਕੀ	  ਸੁੱਧ	  
ਹੋਣੀ	  ਸੀ	  ਪਰ	  ਇਨ# $	  ਬਾਈਕਾਟ&	  ਨ" 	  ਦਿਲਤ	  ਪਿਰਵਾਰ&	  ਤੇ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	  ਦਾ	  ਸਵੈਮਾਣ	  ਵਲੂੰ ਧਰ	  ਸੁੱਿਟਆ।	  ਭਾਜੀ	  ਦਾ	  
ਨਾਟਕ	   'ਦਾਸਤਾਨ	   ਿਦੱਤ	ੂ   ਿਸੰਘ	   ਮਜ਼#ਬੀ	   ਦੀ'	   ਇੱਥ$	   ਹੀ	   ਰਿਚਆ	   ਿਗਆ।	  
	  

ਭਾਰਤ	  ਦਾ	  ਸੰਿਵਧਾਨ	  ਆਪਣੇ	  ਨਾਗਿਰਕ'	  ਨੰੂ	  ਨਾ	  ਤ"	  ਸਾਫ	  ਸਫਾਈ	  ਨਾਲ	  ਰਿਹਣ	  ਦਾ	  ਬੁਿਨਆਦੀ	  ਹੱਕ	  ਿਦੰਦਾ	  ਹੈ	  ਤੇ	  ਨਾ	  
ਹੀ	  ਮੁਢਲੀਆਂ	  ਮਨੁੱਖੀ	   ਲੋੜ$	   ਿਜਨ$ %	   ਿਵੱਚ	   ਲੈਟਰੀਨ'	  ਦਾ	   ਬੁਿਨਆਦੀ	  ਹੱਕ	  !ਾਮਲ	   ਹੈ,	  ਵੱਲ	  ਕੋਈ	  ਸੁਿਹਰਦਤਾ	  
ਰੱਖਦਾ	   ਹੈ।	  ਇਹ	  ਕੋਈ	  ਮਾਮੂਲੀ	  ਅਣਗਿਹਲੀ	  ਜ"	  ਵਕਤੀ	  ਅਣਦੇਖੀ	  ਨਹ#	  ਅਤੇ	  ਨਾ	  ਹੀ	  ਵਸੀਿਲਆਂ	  ਦੀ	  ਕਮੀ	  ਦਾ	  
ਨਤੀਜਾ	  ਹੈ।	  ਇਹ	   ਿਸਰਫ	  ਤੇ	   ਿਸਰਫ	  ਗਰੀਬ,	  ਦਿਲਤ	  ਲੋਕ$	  ਪ"ਤੀ	  ਅਸੁਿਹਰਦਤਾ	  ਦੀ	   ਿਨ#ਾਨੀ	  ਹੈ	   ਿਜਸ	  ਦੇ	  ਚਲਦ	ੇ  
ਭਾਰਤ	  ਅੱਜ	  ਦੁਨੀਆ	  ਦਾ	  ਐਸਾ	  ਮੁਲਕ	  ਹੈ	  ਿਜਸ	  ਿਵੱਚ	  ਸਰਕਾਰ	  ਦੇ	  ਆਪਣੇ	  ਅੰਕਿੜਆਂ	  ਅਨੁਸਾਰ	  ਪ"ਡੂ	  ਅਬਾਦੀ	  ਦੇ	  
60	  ਫੀਸਦੀ	  ਲੋਕ$	  ਕੋਲ	  ਲੈਟਰੀਨ'	  ਦੀ	  ਸਹੂਲਤ	  ਨਹ#	  ਹੈ।	  ਇਹੀ	  ਅੰਕੜੇ	  ਦਸਦੇ	  ਹਨ	  ਿਕ	  62	  ਫੀਸਦੀ	  ਪ"ਡੂ	  ਘਰ#	  ਕੋਲ	  
ਗੁਸਲਖਾਨ( 	   ਦੀ	   ਸਹੂਲਤ	   ਵੀ	   ਨਹ#।	  
	  

ਿਦੱਤ	ੂ   ਿਸੰਘ	  ਨਾਟਕ	  ਦੀ	  ਕਹਾਣੀ	  ਦਿਲਤ	  ਸਮਾਜ	  ਵਲ# 	   ਿਪੰਡ	  ਦੀ	   ਪੰਚਾਇਤੀ	  ਜ਼ਮੀਨ	   'ਤੇ	   ਲੈਟਰੀਨ	  ਉਸਾਰਨ	  ਦੀ	  
ਲੜਾਈ	  ਬਾਰੇ	  ਹੈ।	  ਿਪੰਡ	  ਦੇ	  ਮੋਹਤਬਰ	  ਸ"ਝੀ	  ਜ਼ਮੀਨ	   'ਤੇ	  ਗੁਰਦੁਆਰਾ	  ਬਣਾਉਣਾ	  ਚਾਹੰੁਦੇ	  ਹਨ	  ਪਰ	  ਿਦੱਤ	ੂ  ਸਪ#ਟ	  
ਕਿਹ	   ਿਦੰਦਾ	   ਹੈ	   ਿਕ	  ਸ"ਝੀ	  ਜ਼ਮੀਨ	   'ਤੇ	   ਲੈਟਰੀਨ'	  ਹੀ	  ਬਣਨਗੀਆਂ	   ਤੇ	   ਜੇ	  ਇਹ	  ਨਾ	  ਬਣੀਆਂ	  ਤ"	  ਉਹ	   ਿਪੰਡ	   ਦੇ	  
ਮੋਹਤਬਰ'	  ਦੇ	  ਘਰ#	  ਅੰਦਰ	  ਬਣੀਆਂ	  ਫਲੱ$%	  'ਤੇ	  ਲਾਈਨ	  ਲਾ	  ਦੇਣਗੇ।	  ਨਾਟਕ	  ਿਵੱਚ	  ਿਦੱਤ	ੂ  ਇਹ	  ਵੀ	  ਮੰਗ	  ਕਰਦਾ	  ਹੈ	  
ਿਕ	  ਉਸ	  ਨੰੂ	  ਹਰਿਦੱਤ	  ਿਸੰਘ	  ਬੁਲਾਇਆ	  ਜਾਏ	  ਤੇ	  ਉਸ	  ਨੰੂ	  ਚਾਹ	  ਵੱਖਰੇ	  ਰੱਖੇ	  ਕੌਲੇ	  ਿਵੱਚ	  ਨਾ	  ਪਾਈ	  ਜਾਏ।	  ਲੈਟਰੀਨ	  ਨੰੂ	  
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ਲੈ	  ਕ	ੇ  ਿਦੱਤ	ੂ  ਸਵੈਮਾਣ	  ਨਾਲ	  ਜੀਣ	  ਦੇ	  ਹੱਕ	  ਦੀ	  ਲੜਾਈ	  ਲੜਦਾ	  ਹੈ।	  ਨਾਟਕ	  ਿਵੱਚ	  'ਲੈਟਰੀਨ	  ਜ"	  ਗੁਰਦੁਆਰਾ'	  ਇਕ	  
ਸੰਵੇਦਨ'ੀਲ	  ਮਸਲਾ	  ਸੀ	  ਪਰ	  ਭਾ	  ਜੀ	  ਨ" 	  ਬੇਿਝਜਕ	  ਿਦੱਤ	ੂ  ਿਧਰ	  ਦਾ	  ਪੱਖ	  ਪੂਿਰਆ	  ਤੇ	  ਲੈਟਰੀਨ'	  ਵੱਲ	  ਖੜ#ੇ	  ਹੋਏ।	  ਇਹ	  
ਭਾਜੀ	  ਦਾ	  ਸੁਫਨਾ	  ਸੀ	  ਿਕ	  ਦਿਲਤ%	  ਵਾਸਤੇ	  ਲੈਟਰੀਨ'	  ਨਾ	  ਬਣਨ	   'ਤੇ	  ਉਹ	  ਵੱਡ	ੇ  ਆਦਮੀਆਂ	  ਦਾ	  ਹੱਗਣਾ	  ਵੀ	  ਦੁੱਭਰ	  
ਕਰ	   ਦੇਣ।	  ਉਨ# $	   ਨੰੂ	  ਆਪਣਾ	  ਇਹ	  ਨਾਟਕ	  ਬਹੁਤ	   ਚੰਗਾ	  ਲਗਦਾ	  ਸੀ	   ਤੇ	  ਇਸ	  ਦੀ	  ਉਹ	  ਬਹੁਤ	  ਗੱਲ	  ਕਰਦੇ	  ਸਨ।	  
ਆਪਣੀਆਂ	  ਤਕਰੀਰ%	  ਿਵੱਚ	  ਵੀ	  ਉਹ	  ਵੱਡ	ੇ  ਲੋਕ$	  ਦੇ	  'ਕਮਰੇ	  ਕਮਰੇ	  ਿਜੱਡ	ੇ  ਗੁਸਲਖਾਿਨਆਂ'	  ਬਾਰੇ	  ਬੋਲਦੇ	  ਿਜਨ$ %	  ਿਵੱਚ	  
ਹਰ	  ਤਰ#$	  ਦੀਆਂ	  ਸਹੂਲਤ&	  ਸਨ	  ਤੇ	  ਦੂਜੇ	  ਪਾਸ	ੇ  ਿਵਹਿੜਆ	ਂ  ਿਵੱਚ	  ਬੁਿਨਆਦੀ	  ਜ਼ਰੂਰਤ%	  ਵੀ	  ਮੌਜੂਦ	  ਨਹ#।	  ਪਰ	  ਇਹ	  
ਨਾਟਕ	  ਘੱਟ	  ਖੇਿਡਆ	  ਿਗਆ।	  ਇਸ	  ਤਰ#$	  ਵੀ	  ਕਈ	  ਵਾਰ	  ਹੋਇਆ	  ਿਕ	  ਨਾਟਕ	  ਸਮਾਗਮ	  ਤ"	  ਪਿਹਲ%	  ਪ"ਬੰਧਕ	  ਕਿਹ	  
ਿਦੰਦੇ,	  "ਭਾਜੀ	  ਿਦੱਤ	ੂ  ਵਾਲਾ	  ਨਾਟਕ	  ਰਿਹਣ	  ਦੇਣਾ"।	  ਮ"	  ਇਸ	  ਦੀ	  ਵਜ#ਾ	  ਠੀਕ	  ਤਰ#$	  ਨਹ#	  ਦਸ	  ਸਕਦੀ।	  ਇਹ	  'ਲੈਟਰੀਨ'	  
ਜ"	  ਗੁਰਦੁਆਰਾ'	  ਦਾ	  ਿਵਕਲਪ	  ਸੀ	  ਜੋ	  ਸੰਘੋ	  ਲੰਘਣਾ	  ਔਖਾ	  ਸੀ	  ਜ"	  ਿਦੱਤ	ੂ  ਿਧਰ	  ਦਾ	  ਫਲੱ$%	  ਵਾਲੀਆਂ	  ਕੋਠੀਆਂ	  ਿਵੱਚ	  
ਵੜ	  ਆਉਣ	  ਦੀ	  ਧਮਕੀ	  ਸਮ#	  ਤ"	  ਅਗ#$	  ਸੀ।	  ਨਤੀਜਾ	  ਇਹ	  ਹੈ	  ਿਕ	  90ਿਵਆ	ਂ  'ਚ	  ਿਲਿਖਆ	  ਇਹ	  ਨਾਟਕ	  ਨਾ	  ਿਸਰਫ	  
ਘੱਟ	   ਖੇਿਡਆ	   ਿਗਆ	   ਸਗ#	   ਭਾਜੀ	   ਦੇ	   ਨਾਟਕ%	   ਦੀਆਂ	   ਸੱਤ	   ਿਜਲਦ%,	   ਿਜਹੜੀਆਂ	   ਕੇਵਲ	   ਧਾਲੀਵਾਲ	   ਨ" 	   ਬਹੁਤ	  
ਿਮਹਨਤ	  ਨਾਲ	   ਸੰਪਾਦਨ	  ਕੀਤੀਆਂ,	  ਉਨ# $	   ਿਵੱਚ	  ਵੀ	  ਇਹ	  ਨਾਟਕ	  !ਾਮਲ	  ਨਹ#	   ਹੋ	  ਸਿਕਆ	   ਿਕ#ਿਕ	   ਿਕਤਾਬ&	  
ਛਾਪਣ	  ਵੇਲੇ	  ਇਹ	  ਸਿਕ$ਪਟ	  ਲੱਭੀ	  ਨਹ#	  ਸੀ।	  ਸਤੰਬਰ	  2014	  ਚੰਡੀਗੜ'	  ਿਵੱਚ	  ਭਾਜੀ	  ਦੀ	  ਯਾਦ	  ਿਵੱਚ	  ਹੋਏ	  ਸਮਾਗਮ	  
ਿਵੱਚ	  ਇਹ	  ਨਾਟਕ	  ਖੇਿਡਆ	  ਿਗਆ	  ਅਤੇ	  ਇਕੱਤਰ	  ਿਸੰਘ	  ਦੀ	  ਿਦੱਤ	ੂ  ਿਕਰਦਾਰ	  ਦੀ	  ਿਬਹਤਰੀਨ	  ਪੇ#ਕਾਰੀ	  ਦਰ#ਕ%	  
ਨੰੂ	   ਬਹੁਤ	   ਕੁਝ	   ਸੋਚਣ	   'ਤੇ	   ਲਾ	   ਗਈ।	  	  
	  

ਲੈਟਰੀਨ'	  ਦੀ	  ਅਣਹ$ਦ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$,	  ਿਜਨ$ %	  ਕੋਲ	  ਨਾ	  ਜ਼ਮੀਨ	  ਅਤੇ	  ਨਾ	  ਹੀ	  ਕੋਈ	  ਹੋਰ	  ਵਸੀਲਾ	  ਹੈ,	  ਦੀ	  ਿਜਸਮਾਨੀ	  
ਸੁਰੱਿਖਆ	  ਤੇ	  ਸਰੀਰਕ	  ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ	  ਨਾਲ	  ਵੀ	  ਜੁਿੜਆ	  ਮਸਲਾ	  ਹੈ।	  ਇਹ	  ਸਾਫ	  ਹੋ	   ਿਰਹਾ	  ਹੈ	   ਿਕ	  ਜ਼ਮੀਨੀ	  ਸੰਬੰਧ%	  
ਿਵੱਚ	  ਤੇਜ਼ੀ	  ਨਾਲ	  ਆ	  ਰਹੇ	  ਬਦਲਾਅ	  ਅਤੇ	  ਿਡਵੈਲਪਮ(ਟ	  ਪ"ੋਜੈਕਟ(	  ਦੀ	  ਵਜ#ਾ	  ਨਾਲ	  ਜ਼ਮੀਨ	  ਦੀ	  ਵਰਤ$	  ਬਦਲ	  ਰਹੀ	  
ਹੈ।	  ਿਕਸਾਨ&	  ਤ"	  ਜ਼ਮੀਨ%	  ਖੋਹੀਆਂ	  ਜਾ	  ਰਹੀਆਂ	  ਹਨ	  ਤੇ	  ਉਹ	  ਜਾਇਜ਼	  ਮੁਆਵਜ਼ੇ	  ਤੇ	  ਵਟਾਵ$	  ਜ਼ਮੀਨ	  ਲਈ	  ਜਦੋਜਿਹਦ	  
ਵੀ	  ਕਰ	  ਰਹੇ	  ਹਨ,	  ਪਰ	  ਇਹ	  ਤਬਦੀਲੀ	   ਬੇਜ਼ਮੀਨ' 	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	   ਨੰੂ	   ਹੋਰ	  ਮਾਰ	  ਥੱਲੇ	   ਿਲਆ	  ਰਹੀ	   ਹੈ।	  ਫਸਲ	   ਹੇਠਲੀ	  
ਜ਼ਮੀਨ	  ਘਟਣ	  ਨਾਲ	  ਨਾ	  ਿਸਰਫ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰੀ	  ਦੇ	  ਮੌਕ	ੇ  ਹੀ	  ਘੱਟ	  ਰਹੇ	  ਹਨ,	  ਸਗ#	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	  ਦੇ	  ਘਰ	  ਘਾਟ	  ਵੀ	  ਖੁੱਸ	  
ਰਹੇ	  ਹਨ।	   ਗੁਰਿਦਆਲ	   ਿਸੰਘ	  ਜੀ	   ਦੇ	  ਨਾਵਲ	   'ਤੇ	  ਬਣੀ	   ਿਫਲਮ	   'ਅੰਨ$ 	  ਘੋੜੇ	  ਦਾ	  ਦਾਨ'	   ਜੇ	  ਵੇਖੀ	   ਹੋਵੇ	   ਤੇ	  ਉਸ	   ਦੇ	  
!ੁਰੂਆਤੀ	  ਸੀਨ	  ਿਵੱਚ	  ਇਕ	  ਦਿਲਤ	  ਔਰਤ	  !ਚੀ	  !ਚੀ	  ਿਵਰਲਾਪ	  ਕਰ	  ਰਹੀ	  ਹੈ।	  ਉਸ	  ਦਾ	  ਘਰ	  ਢਾਿਹਆ	  ਜਾ	  ਿਰਹਾ	  
ਹੈ	   ਿਕ#ਿਕ	   ਿਜਸ	  ਜ਼ਮੀਨ	   'ਤੇ	  ਉਸ	  ਦਾ	  ਘਰ	   ਹੈ	  ਉਹ	   ਿਕਸ	ੇ   ਹੋਰ	   ਕੰਮ	  ਲਈ	  ਵਲੀ	  ਜਾ	  ਰਹੀ	   ਹੈ।	  ਇਹ	   ਿਕਰਦਾਰ	   ਜੋ	  
ਗੁਰਪ%ੀਤ	   (ਚਮਕੌਰ	  ਸਾਿਹਬ)	  ਨ" 	  ਬਹੁਤ	   ਖੂਬੀ	  ਨਾਲ	   ਿਨਭਾਇਆ,	  ਉਸ	  ਉਜਾੜੇ	  ਦੀ	  ਮਾਰ	  ਝੱਲ	  ਰਹੀ	   ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ	  
ਦਿਲਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ	  ਦੀ	  ਮੂੰ ਹ	  ਬੋਲਦੀ	  ਤਸਵੀਰ	  ਹੈ।	  ਇਹ	  ਸਾਰੀਆਂ	  ਤਬਦੀਲੀਆਂ	  ਅਤੇ	  ਨਵ#	  ਥੋਪੇ	  ਜਾ	  ਰਹੇ	  ਜ਼ਮੀਨ	  
ਪ"ਾਪਤੀ	  ਕਾਨੰੂਨ,	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	   ਨੰੂ	  ਹਮੇ$%	  ਵਾਸਤੇ	  ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ	  ਲੇਬਰ	  ਿਵੱਚ	  ਤਬਦੀਲ	  ਕਰ	  ਰਹੇ	  ਹਨ।	  ਆਦਮੀ	  
!ਿਹਰ%	  ਿਵੱਚ	  ਿਦਹਾੜੀਆਂ	  ਕਰਨ	  'ਤੇ	  ਮਜਬੂਰ	  ਹਨ	  ਤੇ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਮਗਰ	  ਰਿਹ	  ਜ"ਦੀਆਂ	  ਨ" 	  ਿਕਸ	ੇ  ਤਰ#$	  ਡੰਗ	  
ਟਪਾਉਣ	   ਨੰੂ।	   ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਵਾਸਤੇ	   ਰੁਜ਼ਗਾਰ	  ਦੀ	   ਬੇਹੱਦ	  ਕਮੀ	   ਹੈ	   ਤੇ	  ਇਸ	ੇ  ਲਈ	  ਉਹ	  ਬਹੁਤ	  ਹੀ	  ਘੱਟ	  
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ਉਜਰਤ	  ਵਾਲੇ,	  ਹੱਡ	   ਭੰਨਵ%	  ਮਾੜ	ੇ  ਮੋਟੇ	   ਿਕੱਿਤਆ	ਂ   ਿਵੱਚ	  ਹੀ	  ਪੀਸੀਆਂ	  ਜਾ	  ਰਹੀਆਂ	  ਹਨ।	  ਉਨ# $	   ਦੇ	   ਿਕੱਿਤਆ	ਂ  ਦਾ	  
ਿਨਗੂਣਾ	  ਮੁੱਲ	  ਹੈ	  ਿਕ#ਿਕ	  ਗੋਹਾ	  ਕੜੂਾ,	  ਪ"ਆਂੂ	  ਦੀ	  ਸ"ਭ	  ਸੰਭਾਲ	  ਤੇ	  ਸਾਫ	  ਸਫਾਈ	  ਭਾਵ$	  ਹੱਡ	  ਭੰਨਵ% ਮਜ਼ਦਰੂੀ	  ਹੈ	  ਪਰ	  
ਇਸ	   ਨੰੂ	  ਘਰ	  ਦੇ	  ਕੰਮ	  ਦਾ	  ਿਵਸਤਾਰ	  ਹੀ	  ਸਮਿਝਆ	  ਜ"ਦਾ	  ਹੈ	  ਜੋ	  ਔਰਤ	  ਦੇ	  ਿਹੱਸੇ	  ਆਇਆ	  ਹੈ	  ਪਰ	  ਿਜਸ	  ਦਾ	  ਮੰਡੀ	  
ਿਵੱਚ	  ਕੋਈ	  ਮੁੱਲ	  ਨਹ#।	  ਹਰ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ	  ਮੰਡੀ	  ਿਵੱਚ	  ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ	  ਦਾਖਲ	  ਹੰੁਦੀ	  ਹੈ	  ਤੇ	  ਦਿਲਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  
ਔਰਤ	  ਇਸ	  ਦੇ	  ਨਾਲ	  ਆਪਣੀ	  ਜਾਤ	  ਦੀ	  ਕਸਰ	  ਵੀ	  ਝਲਦੀ	  ਹੈ।	  ਦਿਲਤ	  ਔਰਤ$	  ਦੇ	  ਕੰਮ	  ਦੀ	  ਕੀਮਤ	  ਏਨੀ	   ਿਨੱਗਰ	  
ਚੁੱਕੀ	  ਹੈ	  ਿਕ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਮੰਡੀ	  ਿਵੱਚ	  ਉਨ# $	  ਦੀ	  ਹੈਸੀਅਤ	  ਬਹੁਤ	  ਿਨਗੂਣੀ	  ਰਿਹ	  ਗਈ	  ਹੈ।	  ਖੇਤ	  ਮਾਲਕ%	  ਦੀ	  ਭੈੜੀ	  ਨਜ਼ਰ,	  
ਅ"ਲੀਲ	  ਬੋਲ,	  ਿਜਨਸੀ	  ਹਮਲੇ	  ਅਤੇ	  ਉਨ# $	  ਦਾ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ	  ਦੀ	  ਿਮਹਨਤ	  ਅਤੇ	  ਿਜਸਮ,	  ਦੋਹ$	  'ਤੇ	  ਆਪਣਾ	  ਹੱਕ	  
ਸਮਝਣਾ,	  ਜ਼ਮੀਨ	  ਮਾਲਕ%	  ਦੀ	  ਵਧਦੀ	   ਅੰਨ$ ੀ	  ਤਾਕਤ	  ਅਤੇ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਦੀ	   ਖੁਰੀ	   ਹੈਸੀਅਤ	  ਅਤੇ	   ਿਨਘਰਦੀ	  
ਹਾਲਤ	   ਦਾ	   ਨਤੀਜਾ	   ਹੈ।	  
	  

ਆਲੂਆਂ	  ਦੇ	  ਢੇਰ$	  'ਤੇ	  ਬੈਠੀਆਂ	  ਬਾਲ	  ਮਜ਼ਦੂਰਨ',	  ਢਾਿਰਆਂ	  'ਚ	  ਰਿਹੰਦੀਆਂ,	  ਿਮੱਟੀ	  ਨਾਲ	  ਿਮੱਟੀ	  ਹੰੁਦੀਆਂ,	  ਗੋਹੇ	  ਨਾਲ	  
ਸਣੀਆਂ,	  ਮਜ਼ਦੂਰੀ	  ਉਡੀਕਦੀਆਂ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$,	  ਭਾਜੀ	  ਵਾਰ	  ਵਾਰ	  ਕਿਹੰਦੇ,	  ਪਛੜ	  ਗਈਆਂ	  ਹਨ।	  ਉਨ# $	  ਵੱਲ	  
ਿਕਸ	ੇ  ਦਾ	   ਿਧਆਨ	  ਨਹ#।	  ਭਾਜੀ	  ਦਾ	  ਇਹ	   ਿਫਕਰ	   ਤੇ	   ਬੇਚੈਨੀ	  ਬਹੁਤ	  ਜਾਇਜ਼	  ਸੀ	   ਿਕ#ਿਕ	  ਦਿਲਤ	   ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  
ਔਰਤ$	  ਸੱਚਮੁੱਚ	   ਿਕਸ	ੇ   ਦੇ	   ਿਚੱਤ	  ਚੇਤੇ	  ਨਹ#	  ਰਹੀਆਂ।	   ਜੋ	  ਅਸ#	   ਪੰਜਾਬ	   ਦੇ	   ਿਵ#ਲੇ#ਣ'	   'ਤੇ	  ਜ਼ਰਾ	   ਡੰੂਘੀ	  ਨਜ਼ਰ	  
ਮਾਰੀਏ	  ਤ"	  ਿਦਸੇਗਾ	  ਿਕ	  60ਿਵਆ	ਂ  ਦੀ	  ਹਰੀ	  ਕ"#ਤੀ	  ਦੀ	  ਕਾਮਯਾਬੀ	  !ਤੇ	  ਮਾਹਰ%	  ਨ" 	  ਅੰਨ$ ਵਾਹ	  ਿਲਿਖਆ	  ਹੈ।	  ਮਾਹਰ%	  
ਦੀ	  ਸੋਚ	  ਮੁਤਾਬਕ	  ਇਹ	  ਬੜੀ	  ਅਿਹਮ	  ਕ"#ਤੀ	  ਸੀ	  ਿਕ#ਿਕ	  ਇਸ	  ਕ"#ਤੀ	  ਨ" 	  ਉਨ# $	  ਦੀ	  ਸੋਚ	  ਮੁਤਾਬਕ	  'ਲਾਲ	  ਕ"#ਤੀ'	  ਨੰੂ	  
ਸੰਨ$ 	  ਲਾਈ	  ਸੀ	   ਤੇ	  ਉਸ	  ਦੀ	  ਜੜ#	  ਕਮਜ਼ੋਰ	  ਕੀਤੀ	  ਸੀ।	  ਹਰੀ	   'ਕ"#ਤੀ'	   ਦੇ	  ਲਾਗ	ੂ   ਹੰੁਿਦਆਂ	  ਹੀ	   ਿਰੰਮ%	   ਦੇ	   ਿਰੰਮ	  ਕਾਗਜ਼	  
ਪੰਜਾਬ	  ਦੇ	  ਿਹੰਮਤੀ	  ਿਕਸਾਨ&	  ਬਾਰੇ	  ਿਲਖ	  ਮਾਰੇ	  ਗਏ।	  ਲਿਹਰਾ&ਦੀਆਂ	  ਫਸਲ$,	  ਪਾਣੀ	  ਦੀਆਂ	  ਮੋਟਰ%,	  ਧਾਰ$	  ਛੱਡਦੇ 
ਿਟਊਬਵੈੱਲ,	  !ਡਦੇ	  ਜ"ਦੇ	  ਟਰੈਕਟਰ,	  ਧਾਰ$	  ਕੱਢਦੀਆਂ	  ਜੱਟੀਆਂ	  ਤੇ	  ਹੱਸਦਾ	  ਗਾ#ਦਾ	  ਖੁ#ਹਾਲ	  ਪੰਜਾਬ,	  ਦੂਰ	  ਦੂਰ	  
ਤੱਕ	  ਮ"ਹੂਰ	  ਹੋ	  ਿਗਆ।	  ਕੁਝ	  ਕ	ੁ  ਸਮਾਜ	  !ਾਸਤਰੀਆਂ	  ਨ" 	  ਜ਼ਰੂਰ	  ਇਸ	  ਤਕਨੀਕ	  ਦੇ	  ਮਾੜ	ੇ  ਪ"ਭਾਵ&	  ਬਾਰੇ	  ਿਲਿਖਆ	  

ਅਤੇ	  ਵੱਖ-‐ਵੱਕ	  ਤਬਿਕਆਂ	  ਤੇ	  ਹਰੀ	  ਕ"#ਤੀ	  ਦੇ	  ਪ"ਭਾਵ&	  ਨੰੂ	  ਿਨਖੇੜ	  ਕ	ੇ  ਵੇਖਣ	  ਦੀ	  ਲੋੜ	  'ਤੇ	  ਜ਼ੋਰ	  ਿਦੱਤਾ	  ਪਰ	  'ਵੱਧ	  ਝਾੜ'	  
ਦੀ	  ਕਾਮਯਾਬੀ	  ਦਾ	  ਸੁਰ	  ਏਡਾ	  !ਚਾ	  ਸੀ	  ਿਕ	  ਇਸ	  ਦੇ	  ਪ"ਭਾਵ&	  ਨੰੂ	  ਿਨਖੇੜ	  ਕ	ੇ  ਵੇਖਣ	  ਦੀ	  ਲੋੜ	  ਿਵੱਚ	ੇ  ਹੀ	  ਰਿਹ	  ਗਈ।	  ਇਹ	  
'ਤੇ	  70ਿਵਆ	ਂ  ਦੇ	  ਮੱਧ	  ਿਵੱਚ	  ਜਦ#	  ਇਸ	  ਤਕਨੀਕ	  ਦੇ	  ਅਸਰ	  ਅਤੇ	  ਤਨਾਅ	  ਜ਼ਾਹਰਾ	  ਤੌਰ	  'ਤੇ	  ਿਦਸਣ	  ਲੱਗ	ੇ  ਅਤੇ	  ਛੋਟੇ	  ਤੇ	  
ਵੱਡ	ੇ  ਿਕਸਾਨ	  ਦਾ	  ਪਾੜਾ	  ਿਨਸੰਗ	  ਸਾਹਮਣੇ	  ਆ	  ਿਗਆ	  ਤ"	  ਮਾਹਰ%	  ਨ" 	  ਇਸ	  ਤਕਨੀਕ	  ਦੇ	  ਪ"ਭਾਵ&	  ਨੰੂ	  ਕੁਝ	  ਿਵਵਸਿਥਤ	  
ਢੰਗ	  ਨਾਲ	  ਸਮਝਣ	  ਦਾ	  ਉਪਰਾਲਾ	  ਕੀਤਾ।	  ਇਨ# $	  ਸਟੱਡੀਆਂ	   ਤੇ	   ਅੰਕਿੜਆਂ	  ਨ" 	  ਤਕਨੀਕੀ	  ਕ"#ਤੀ	  ਦੀਆਂ	  ਜਮਾਤੀ	  
ਪਰਤ$	  ਖੋਲ$ਣ	  ਿਵੱਚ	  ਮਦਦ	  ਕੀਤੀ।	  ਸ"ਝੇ	  ਕੀਤੇ	  ਗਏ	  ਅੰਕਿੜਆਂ	  ਤ"	  ਸਾਫ	  ਸਾਹਮਣੇ	  ਆਇਆ	  ਿਕ	  ਇਸ	  ਤਕਨੀਕ	  ਦਾ	  
ਬਹੁਤਾ	  ਫਾਇਦਾ	  ਧਨੀ	   ਿਕਸਾਨ	   ਨੰੂ	   ਹੋਇਆ	   ਹੈ	   ਜੋ	   ਿਕ	  ਮਿਹੰਗੇ	  ਬੀਜ$,	  ਖਾਦ$,	  ਪਾਣੀਆਂ,	  ਕੀਟਨਾ&ਕ'	  !ਤੇ	   ਪੰੂਜੀ	  
ਲਾਉਣ	  ਿਵੱਚ	  ਸਮਰੱਥ	  ਹੈ।	  ਛੋਟਾ	  ਤੇ	  ਹਾ#ੀਏ	  'ਤੇ	  ਖੜ#ਾ	  ਿਕਸਾਨ	  ਤ"	  ਇਸ	  ਤਕਨੀਕ	  ਦੀ	  ਮਿਹੰਗੀ	  ਖੇਤੀ	  ਦੀ	  ਮਾਰ	  ਥੱਲੇ	  
ਆ	  ਿਗਆ।	  ਚੇਤੇ	  ਰਹੇ	  ਿਕ	  ਪੰਜਾਬ	  ਦਾ	  65	  ਫੀਸਦੀ	  ਿਕਸਾਨ	  ਛੋਟਾ	  ਹੈ	  ਿਜਸ	  ਦੇ	  ਕੋਲ	  4	  ਹੈਕਟੇਅਰ	  ਤ"	  ਘੱਟ	  ਭੋਇੰ	  ਹੈ।	  
ਇਨ# $	  ਸਟੱਡੀਆਂ	  ਤ"	  ਇਹ	  ਵੀ	  ਸਾਹਮਣੇ	  ਆਇਆ	   ਿਕ	  ਭਾਵ$	  !ੁਰੂ	  !ੁਰੂ	   ਿਵੱਚ	   ਛੋਟੇ	   ਿਕਸਾਨ&	  ਨ" 	  ਬਹੁਤ	  ਝਾੜ	  ਵਾਲੇ	  
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ਬੀਜ$	  ਤ"	  ਕੁਝ	  ਨਫਾ	  ਕਮਾਇਆ	  ਪਰ	  80ਿਵਆ	ਂ  ਦੇ	  ਢੁੱਕਦੇ	  ਤੱਕ,	  ਇਹ	  ਜਮਾਤ	  ਿਪਛ$ਹ	  ਧੱਕੀ	  ਗਈ	  ਤੇ	  ਬਹੁਤੇ	  ਿਕਸਾਨ	  
ਗਰੀਬੀ	   ਦੀ	   ਲਕੀਰ	   ਦੇ	   ਥੱਲੇ	   ਹੋ	   ਗਏ।	   ਗੁਰਦਰ%ਨ	   ਭੱਲਾ	   ਤੇ	   ਚੱਢਾ	   ਦੀ	   1983	   ਦੀ	   ਮ"ਹੂਰ	   ਿਕਤਾਬ	   ਗ"ੀਨ	  
ਰੈਵੋਲਯੂ(ਨ	  ਐਡਂ	  ਸਮਾਲ	   ਪੈਜ਼ੰਟਰੀ	   ਦੇ	  ਮੁਤਾਬਕ	  ਹਰੀ	  ਕ"#ਤੀ	  ਨ" 	   ਪੰਜਾਬ	   ਿਵੱਚ	   ਖੁ#ਹਾਲੀ	   ਿਲਆਂਦੀ	  ਪਰ	  ਇਨ# $	  
ਮਾਹਰ%	  ਨ" 	  ਨਾਲ	  ਇਹ	  ਵੀ	  ਮੰਿਨਆ	   ਿਕ	  80ਿਵਆ	ਂ  ਦੇ	  ਢੁੱਕਦੇ	  ਇਕ	   ਿਤਹਾਈ	  ਸੀਮ$ਤ	   ਿਕਸਾਨ,	  ਇਕ	  ਚੌਥਾਈ	  ਛੋਟਾ	  
ਿਕਸਾਨ	   ਅਤੇ	   ਪੰਜਵ%	   ਿਹੱਸਾ	   ਦਰਿਮਆਨਾ	   ਿਕਸਾਨ	   ਗਰੀਬੀ	   ਦੀ	   ਲਕੀਰ	   ਦੇ	   ਥੱਲੇ	   ਖੜ#ਾ	   ਸੀ।	  
	  

ਇਸ	  ਕ"#ਤੀ	  ਦੇ	  ਆਉਣ	  ਨਾਲ	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	  ਨਾਲ	  ਕੀ	  ਵਾਪਰੀ?	  ਮਾਹਰ%	  ਦੱਿਸਆ	  ਿਕ	  ਪਿਹਲ%-‐ਪਿਹਲ	  ਦੋਹਰੀ	  ਫਸਲ	  ਨ" 	  
ਨਤੀਜਤਨ	  ਮਜ਼ਦੂਰੀ	  ਿਵੱਚ	  ਵਾਧਾ	  ਹੋਇਆ	  ਪਰ	  ਛੇਤੀ	  ਹੀ	  ਖੇਤੀ	  ਦੇ	  ਮ"ੀਨੀਕਰਨ	  ਦੇ	  ਨਤੀਜੇ	  ਵਜ#	  ਅਸਲ	  ਮਜ਼ਦੂਰੀ	  
ਦੀ	  ਦਰ	   ਿਵੱਚ	  ਮੁਕੰਮਲ	  ਖੜੋਤ	  ਆ	  ਗਈ।	  ਪਰ	  ਇਹ	  ਗੱਲ	   ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਆਦਮੀਆਂ	  ਦੀ	  ਸੀ।	   ਿਕਸ	ੇ   ਿਗਆਨੀ	  ਜ"	  
ਿਵਦਵਾਨ	  ਨ" 	  ਇਹ	  ਪਤਾ	  ਲਗਾਉਣ	  ਦੀ	  ਕੋਿ$$	  ਨਹ#	  ਕੀਤੀ	   ਿਕ	  ਕਾਮੀਆਂ,	   ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	  ਨਾਲ	  ਕੀ	  ਬੀਤੀ।	  ਹਰੀ	  
ਕ"#ਤੀ	   	  !ਤੇ	  ਮੌਜੂਦ	   ਿਲਟਰੇਚਰ	   ਨੰੂ	  ਬਾਰੀਕੀ	  ਨਾਲ	  ਛਾਿਣਆ	  ਵੀ	  ਕੋਈ	   ਿਮਆਰੀ	   ਿਰਸਰਚ	  ਨਹ#	   ਿਮਲਦੀ	   ਿਜਸ	  ਨ" 	  
ਿਵਸਥਾਰ	  ਨਾਲ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ	  'ਤੇ	  ਹੰੁਦੇ	  ਅਸਰ	  ਨੰੂ	  ਸਮਿਝਆ	  ਹੋਵੇ।	  ਜਦ#	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	  ਦੇ	  ਇਸ	  ਿਹੱਸੇ	  ਨੰੂ	  ਗੌਿਲਆ	  

ਹੀ	  ਨਾ	  ਿਗਆ	  ਤ"	  ਜ਼ਾਿਹਰ	  ਸੀ	  ਿਕ	  ਮਾਿਹਰ&	  ਦੀਆਂ	  ਬਿਹਸ%	  ਿਵੱਚ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ	  ਗਾਇਬ	  ਰਹੀ।	  !ੀਲਾ	  ਭੱਲਾ	  
ਉਨ# $	  ਬਹੁਤ	  ਥੋੜ$	ੇ  ਅਰਥ-‐!ਾਸਤਰੀਆ	  ਿਵੱਚ%	  ਹੈ	  ਿਜਸ	  ਨ" 	  1979	  ਿਵੱਚ	  ਿਲਖੇ	  ਇਕ	  ਪਰਚ	ੇ  ਿਵੱਚ	  1961	  ਤ"	  ਲੈ	  ਕ	ੇ  
1977	  ਦੇ	  ਸਾਲ$	  ਿਵਚਕਾਰ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਦੀ	  ਿਦਹਾੜੀ	  ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ	  ਕੀਤੀ ਹੈ	  ।	  ਇਸ	  ਸਟੱਡੀ	  ਦਾ	  ਿਸੱਟਾ	  ਸੀ	  
ਿਕ	   1961	  ਤ"	   1967	   ਦੌਰਾਨ	  ਔਰਤ	   ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਦੀ	   ਿਦਹਾੜੀ	  ਕੁਝ	  ਵਧੀ	  ਪਰ	   1977	   ਦੇ	  ਆਉਣ	  ਤੱਕ	   ਖੇਤ	  
ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਦੀ	   ਿਦਹਾੜੀ	   1967	   ਿਵੱਚ	   ਿਮਲਣ	  ਵਾਲੀ	   ਿਦਹਾੜੀ	  ਤ"	  ਵੀ	  ਥੱਲੇ	  ਜਾ	  ਚੁੱਕੀ	  ਸੀ।	  ਉਸ	  ਇਹ	  ਵੀ	  
ਆਿਖਆ	  ਿਕ	  ਕਪਾਹ	  ਦੀ	  ਚੁਗਾਈ,	  ਿਜੱਥ	ੇ  ਔਰਤ$	  ਦੀ	  ਬਹੁਤਾਤ	  ਹੈ,	  ਦੀ	  1977	  ਿਵੱਚ	  ਿਦਹਾੜੀ	  1961	  ਤ"	  ਵੀ	  ਹੇਠ$	  
ਹੈ।	  ਇਸ	  ਦਾ	  ਿਸੱਧਾ-‐ਿਸੱਧਾ	  ਮਤਲਬ	  ਸੀ	  ਿਕ	  ਨਵ#	  ਤਕਨੀਕ	  ਵਾਲੀ	  ਹਰੀ	  ਕ"#ਤੀ	  ਨ" 	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	  ਦੇ	  ਰੁਜ਼ਗਾਰ	  
ਅਤੇ	  ਉਜਰਤ	  ਨੰੂ	  ਠ" ਸ	  ਪਹੰੁਚਾਈ	  ਤੇ	  ਉਨ# $	  ਦੇ	  ਹਾਲਾਤ	  ਿਵੱਚ	  ਿਨਘਾਰ	  ਿਲਆਂਦਾ।	  ਪਰ	  ਿਕਸ	ੇ  ਪਾਲਸੀ	  ਨ" 	  ਇਸ	  ਦਾ	  ਕੋਈ	  
ਨ" ਿਟਸ	   ਨਹ#	   ਿਲਆ।	  
	  

ਇਸ	  ਤ"	   ਮਗਰ$	   ਵੀ	   ਪੰਜਾਬ	  ਦੀਆਂ	   ਖੇਤ	   ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ$	   ਦੇ	   ਕੰਮ,	   ਕੰਮ	  ਦੀਆਂ	   !ਰਤ$,	  ਉਨ# $	   ਿਵੱਚ	  ਆਈਆਂ	  

ਤਬਦੀਲੀਆਂ,	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਪਿਰਵਾਰ&	  ਦੀ	   ਖੇਤੀ	  ਤ"	  ਘਟੀ	  ਆਮਦਨ	   ਤੇ	  ਉਸ	  ਦਾ	  ਅਸਰ	  ਜ"	  ਉਜਰਤ	   ਸੰਬੰਧੀ	  ਕੋਈ	  
ਮਾਹਰ	  ਜਾਣਕਾਰੀ	  ਨਹ#	   ਿਮਲਦੀ।	   ਪੰਜਾਬ	  ਸਰਕਾਰ	  ਨ" 	   2005	   ਿਵੱਚ	   ਪੰਜਾਬ	  ਰਾਜ	   ਿਕਸਾਨ	  ਕਿਮ$ਨ	   (ਪੰਜਾਬ	  
ਸਟੇਟ	  ਫਾਰਮਰਜ਼	  ਕਿਮ$ਨ)	  ਕਾਇਮ	  ਕੀਤਾ।	  ਇਸ	  ਕਿਮ$ਨ	  ਨ" 	   ਿਪਛਲੇ	  ਦਸ	  ਸਾਲ$	   ਿਵੱਚ	   ਿਕਸਾਨੀ	  ਨਾਲ	   ਜੁੜੇ	  
ਵੱਖ-‐ਵੱਖ	  ਪੱਖਾ	  'ਤੇ	  ਦਸ	  ਿਵਆਪਕ	  ਿਰਪੋਰਟ&	  ਕੱਢੀਆਂ	  ਹਨ	  ਿਜਨ$ %	  ਿਵੱਚ	  ਛੋਟੇ	  ਤੇ	  ਸੀਮ$ਤ	  ਿਕਸਾਨ&	  ਦੀ	  ਅਧੋਗਤੀ,	  
ਿਕਸਾਨੀ	  ਿਵੱਚ	  ਖੁਦਕ%ੀਆਂ,	  ਿਕਸਾਨੀ	  ਿਕੱਤਾ	  ਛੱਡ	  ਚੁੱਕ	ੇ  ਿਕਸਾਨ&	  ਦਾ	  ਵੇਰਵਾ	  ਅਤੇ	  ਪੰਜਾਬ	  ਦੇ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ&	  ਦਾ	  
ਦਰਜਾ	  ਆਿਦ	  !ਾਮਲ	  ਹਨ।	  ਇਹ	   ਿਰਪੋਰਟ&	  ਪੰਜਾਬ	  ਦੇ	  ਮੰਨ$ 	  ਪ"ਮੰਨ& 	  ਸਮਾਜਕ	  ਤੇ	  ਆਰਿਥਕ	  ਮਾਹਰ%	  ਨ" 	   ਿਲਖੀਆਂ	  

ਹਨ।	  ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ	  ਗੱਲ	  ਹੈ	  (ਜ"	  !ਾਇਦ	  ਨਹ#)	  ਿਕ	  ਇਨ# $	  ਿਰਪੋਰਟ&	  ਿਵੱਚ	  ਇਕ	  ਵੀ	  ਥ"	  'ਤੇ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ	  
ਦਾ	   ਿਜ਼ਕਰ	  ਨਹ#	  ਆ"ਦਾ।	   ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਔਰਤ	  ਦੀ	  ਗੱਲ	  ਤ"	   ਦੂਰ,	  ਇਨ# $	   ਿਰਪੋਰਟ&	   ਿਵੱਚ	   ਪੰਜਾਬ	  ਦੀ	  ਪ"ਡੂ	  
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ਆਰਿਥਕਤਾ	  ਿਵੱਚ	  ਔਰਤ$	  ਦੀ	  ਦੇਣ	  ਦਾ	  ਮੁਲ$ਕਣ	  ਪੂਰਾ	  ਤੇ	  ਪੂਰਾ	  ਗਾਇਬ	  ਹੈ।	  ਡੇਅਰੀ	  ਦਾ	  ਸਾਰਾ	  !ਦਮ,	  ਪ"ੂਆਂ	  ਦੀ	  
ਦੇਖਭਾਲ,	  ਖੇਤੀ,	  ਚਾਰਾ,	  ਫਸਲ	  ਕਟਾਈ,	  ਲਵਾਈ,	  ਕਪਾਹ	  ਦੀ	  ਚੁਗਾਈ,	  ਘਰ	  ਤੇ	  ਘਰਿਦਆਂ	  ਦੀ	  ਸ"ਭ	  ਸੰਭਾਲ,	  ਰੋਟੀ,	  
ਚੁੱਲ%ਾ,	  ਬਾਲਣ,	  ਗੋਹਾ	  ਉਹ	  ਕੰਮ	  ਹਨ	  ਜੋ	  ਔਰਤ$	  ਕਰਦੀਆਂ	  ਹਨ	  ਅਤੇ	  ਿਜਨ$ %	  ਬਗੈਰ	  ਪ"ਡੂ	  ਿਵਵਸਥਾ	  ਖੜ#ੀ	  ਹੋ	  ਜਾਏ	  
ਪਰ	  ਇਨ# $	  ਦਾ	  ਿਕਧਰੇ	  ਿਜ਼ਕਰ	  ਨਹ#।	  ਇੱਥੇ	  ਤੱਕ	  ਿਕ	  ਖੁਦਕ%ੀਆਂ	  ਕਰ	  ਚੁੱਕ	ੇ  ਪਿਰਵਾਰ&	  ਿਵੱਚ	  ਜੂਝ	  ਰਹੀਆਂ	  ਔਰਤ$	  
ਵੀ	  ਇਨ# $	   ਿਰਪੋਰਟ&	   ਿਵੱਚ	  !ਾਮਲ	  ਨਹ#।	   ਰੰਜਨਾ	  ਪ"ਧੀ	  ਦੀ	   ਿਕਤਾਬ	  ਅਦਰ	  ਸਾਈਡ	  ਆਫ	  ਫਾਰਮ	  ਸੁਆਸਾਈਡਜ਼	  
ਇਨ	  ਪੰਜਾਬ	   ਜੋ	   ਪੰਜਾਬ	   ਿਵੱਚ	   ਿਰਸਰਚ	  ਸਰਵੇਖਣ	   'ਤੇ	  ਆਧਾਿਰਤ	   ਹੈ,	  !ਾਇਦ	  ਵਾਿਹਦ	   ਿਮਆਰੀ	  ਸਟੱਡੀ	   ਹੈ	   ਜੋ	  
ਿਕਸਾਨੀ	  ਅਤੇ	   ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਪਿਰਵਾਰ&	   ਿਵੱਚ	   ਖੁਦਕ%ੀਆਂ	  ਤ"	  ਬਾਅਦ	   ਜੂਝਦੀਆਂ	  ਔਰਤ$	  ਦੀ	   ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ	   ਨੰੂ	  
ਦਸਤਾਵੇਜ਼	  ਕਰਦੀ	  ਹੈ।	  ਪਰ	  ਸਰਕਾਰੀ	  ਕਿਮ$ਨ	  ਇਸ	  ਨੰੂ	  ਿਕਤ	ੇ  ਨਹ#	  ਗੌਲਦੇ	  ਤੇ	  ਔਰਤ$	  ਦੇ	  ਹਾਲਾਤ	  ਮਜ਼ਬੂਤ	  ਕਰਨ	  
ਵੱਲ	  ਿਕਸ	ੇ  ਉਪਰਾਲੇ	  ਦੀ	  ਤਜਵੀਜ਼	  ਨਹ#	  ਿਦੰਦੇ।	  ਇਹ	  ਸਾਫ	  ਹੈ	  ਿਕ	  ਲੋਕ$	  ਨਾਲ$ 	  ਟੁੱਟਾ	  ਹੋਇਆ	  ਸਕਾਲਰਿ'ੱਪ,	  ਲੋਕ$	  
ਬਾਰੇ	  ਕੋਈ	  ਗਿਹਨ	  ਅਿਧਅਨ	  ਨਹ#	  ਿਸਰਜ	  ਸਕਦਾ।	  ਇਹ	  ਇਸ	  ਗੱਲ	  ਤ"	  ਵੀ	  ਸਾਫ	  ਹੰੁਦਾ	  ਹੈ	  ਿਕ	  ਸਾਲ$	  ਬੱਧੀ	  ਪੰਜਾਬ	  
ਇਸ	  ਅਿਧਅਨ	   ਿਵੱਚ	  ਉਲਿਝਆ	   ਿਰਹਾ	   -‐	   ਵੱਡ	ੇ   ਖੇਤ	   ਿਜ਼ਆਦਾ	   ਪੈਦਾਵਰ	   ਤੇ	  ਮੁਨਾਫਾ	   ਦੇ	  ਸਕਦ	ੇ  ਹਨ	   ਿਕ	   ਛੋਟੇ	  
ਦਰਿਮਆਨ' ,	  ਤਕਨਾਲੌਜੀ	   ਡੰੂਘੀ	  ਕੀਤੀ	  ਜਾਵ	ੇ   ਿਕ	  ਚੁਰੇੜੀ,	  ਮ"ੀਨ%	   ਛੋਟੀਆਂ	   ਹੋਣ	   ਿਕ	  ਵੱਡੀਆਂ।	  ਇਹ	   ਸੰਵਾਦ	  ਹੱਡ	  
ਮਾਸ	  ਦੇ	  ਲੋਕ$	  ਨੰੂ	  ਚੇਤੇ	  ਰੱਖ	  ਕ	ੇ  ਨਹ#	  ਰਚ	ੇ  ਜਾ	  ਰਹੇ	  ਸਨ।	  ਤੇ	  ਨਾ	  ਹੀ	  ਵਾਤਾਵਰਨ	  ਦੇ	  ਪਤਨ	  ਵੱਲ	  ਿਧਆਨ	  ਕ"ਦਿਰਤ	  ਹੋ	  
ਿਰਹਾ	  ਸੀ।	  ਪ"ਦੂ%ਣ	  ਵੱਧ	  ਝਾੜ	  ਵਾਲੀ	  ਤਕਨੌਲੌਜੀ	  ਦਾ	  ਜੁੜਵ%	  ਅੰਗ	  ਸੀ	  ਅਤੇ	  ਪਾਣੀਆਂ	  ਿਵੱਚ	  ਜ਼ਿਹਰ	  ਤੇ	  ਜ਼ਮੀਨ%	  ਨੰੂ	  
ਬੰਜਰ	  ਕਰਕੇ	  ਰਸਾਇਣੀ	  ਖਾਦ	  ਦਾ	  ਮੁਥਾਜ	  ਕਰ	   ਿਰਹਾ	  ਸੀ,	   ਿਜਸ	  ਦਾ	  ਖਾਿਮਆਜ਼ਾ	   ਲੋਕ	  ਭਰ	  ਰਹੇ	  ਸਨ।	  ਕ"ਸਰ,	  
ਖੁਰਦੀਆਂ	  ਹੱਡੀਆਂ	  ਤੇ	  ਕਰੇੜੇ	  ਦੰਦ#	  ਦੀ	  !ਕਲ	  ਿਵੱਚ।	  ਇਹ	  ਨਜ਼ਰ	  ਆ	  ਿਰਹਾ	  ਸੀ	  ਪਰ	  ਇਸ	  ਦੀ	  ਕੋਈ	  ਿਵਵਸਿਥਤ	  
ਜਾਣਕਾਰੀ	  ਿਕਤ	ੇ  ਮੌਜੂਦ	  ਨਹ#।	  ਰਸਾਇਣੀ	  ਖੇਤ	  ਦੇ	  ਿਸਹਤ	  'ਤੇ	  ਪ"ਦੇ	  ਪ"ਭਾਵ&	  ਤੇ	  ਪੰਜਾਬ	  ਸਰਕਾਰ	  ਨ" 	  ਅੱਜ	  ਤੱਕ	  ਕੋਈ	  
ਵਾਈਟ	  ਪੇਪਰ	  ਨਹ#	  ਕੱਿਢਆ।	  ਨਾ	  ਹੀ	  ਪਤਾ	  ਲਗਾਉਣ	  ਦੀ	  ਕੋਿ$$	  ਕੀਤੀ	  ਿਕ	  ਲੋਕ	  ਇਲਾਜ	  ਿਕੱਥ%	  ਕਰਾ$ਦੇ	  ਨ" ,	  ਪੈਸਾ	  
ਿਕੱਥ	ੇ  ਆ"ਦਾ	   ਹੈ,	  ਕਰਿਜ਼ਆਂ	  ਦੀਆਂ	   ਪੰਡ$	   ਿਕ#	  ਵਧ	  ਰਹੀਆਂ	  ਨ" ,	   ਖੁਦਕੁ%ੀਆਂ	   ਿਕ#	   ਹੋ	  ਰਹੀਆਂ	  ਨ" ,	  ਸਰਕਾਰੀ	  
ਹਸਪਤਾਲ	  ਦੀ	  ਕੀ	  ਹਾਲਤ	   ਹੈ	   ਤੇ	  ਕੀ	  ਹਸਪਤਾਲ	  ਇਨ# $	  ਇਲਾਜ%	  ਲਈ	  ਸਮਰੱਥ	  ਵੀ	  ਹਨ।	  ਕ"ਸਰ	  ਦੀ	  ਮਾਰ	   ਲੋਕ	  
ਆਪਣੇ	  ਿਨੱਜੀ	  ਵਸੀਿਲਆਂ	  ਤ"	  ਝੱਲ	  ਰਹੇ	  ਹਨ	  ਤੇ	  ਇਹ	  ਿਬਮਾਰੀ	  ਜੋ	  ਜਾਨ	  ਵੀ	  ਲੈ	  ਜ"ਦੀ	  ਹੈ	  ਤੇ	  ਪਿਰਵਾਰ&	  ਨੰੂ	  ਮਾਲੀ	  ਤੌਰ	  
'ਤੇ	   ਖਾਲੀ	   ਵੀ	   ਕਰ	   ਜ"ਦੀ	   ਹੈ,	   ਸਾਰੇ	   ਮਾਿਹਰ&	   ਨ" 	   ਚੁੱਪੀ	   ਸਾਧ	   ਰੱਖੀ	   ਹੈ।	  
	  

ਸਟੇਟ	  ਜ"	  ਮਾਹਰ%	  ਨ" 	  ਤੇ	  ਇਹ	  ਸਵਾਲ	  ਨਹ#	  ਉਠਾਏ	  ਪਰ	  ਇਸ	  ਦਾ	  ਮਤਲਬ	  ਇਹ	  ਨਹ#	  ਿਕ	  ਇਸ	  ਸਵਾਲ	  !ਠ# 	  ਹੀ	  
ਨਹ#।	  ਪੰਜਾਬ	  ਿਵੱਚ	  ਇਹ	  ਸਵਾਲ	  !ਠ# 	  ਅਤੇ	  ਜਮੂਹਰੀ	  ਸਿਭਆਚਾਰਕ	  ਿਪੜ$	  ਿਵੱਚ	  ਪੂਰੀ	  ਤਰ#$	  ਖੁੱਲ%ੇ ।	  ਇਹ	  ਨਾਟਕ%	  
ਤੇ	  ਗੀਤ$	   ਿਵੱਚ	  ਉਭਰੇ	   ਿਜਨ$ %	   ਿਵੱਚ	   ਲੋਕ$	  ਦੀਆਂ	  ਤ"ਾਸਦੀਆਂ	  ਦੀ	  ਗੱਲ	   ਹੋਈ।	  ਇਹ	   ਸੰਤ	  ਰਾਮ	  ਉਦਾਸੀ	  ਦੀਆਂ	  

ਕਿਵਤਾਵ&	  ਤੇ	  ਗੀਤ$	  'ਚ	  ਗੰੂਜੇ	  ਜੀਹਨ% 	  ਵਗਦੇ	  ਨੱਕ,	  ਚੁੰ ਨੀਆਂ	  ਅੱਖ$	  ਤੇ	  ਕਰੇੜੇ	  ਦੰਦ#	  ਨੰੂ	  ਆਪਣੇ	  ਗੀਤ$	  ਿਵੱਚ	  !ਾਮਲ	  
ਕੀਤਾ,	  ਸੀਰੀ	  ਦੇ	  ਗਲ	  ਲਗ	  ਕ	ੇ  ਰ"ਦੇ	  ਛੋਟੇ	  ਿਕਸਾਨ	  ਦੀ	  ਮੰਦਹਾਲੀ	  ਦਾ	  ਿਜ਼ਕਰ	  ਕੀਤਾ,	  ਇਹ	  ਭਾ	  ਜੀ	  ਦੇ	  ਨਾਟਕ%	  ਿਵੱਚ	  
ਸਾਹਮਣੇ	  ਆਏ	   -‐	  ਕਲਾਣ,	  ਕਥਾ	  ਕੇਹਰ	   ਿਸੰਘ	  ਤੇ	   ਿਮੱਟੀ	  ਦਾ	  ਮੁੱਲ	  ਆਿਦ।	  ਇਹਨ$	   ਿਕਰਤ%	  ਨ" 	  ਹਾ#ੀਏ	   'ਤੇ	  ਜਾ	  ਪਏ	  
ਲੋਕ$	  ਦੀਆਂ	  ਕਹਾਣੀਆਂ	  ਕਹੀਆਂ।	  ਇਹ	  ਸਿਭਆਚਾਰਕ	  ਿਪੜ	  ਹੀ	  ਸਨ	  ਿਜਨ$ %	  ਪੰਜਾਬ	  ਦੇ	  ਪ"ਡੂ	  ਸਮਾਜ	  ਦੀ	  ਅਸਲੀਅਤ	  
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ਨੰੂ	  ਸ"ਝੇ	  ਮੰਚ$	  ਤ"	  ਉਭਾਿਰਆ	  ਤੇ	  ਲੋਕ$	  ਨੰੂ	  ਚੇਤਨ	  ਕਰਨ	  ਿਵੱਚ	  ਵੱਡਾ	  ਿਹੱਸਾ	  ਪਾਇਆ।	  ਇਹ	  ਸਿਭਆਚਾਰਕ	  ਿਪੜ	  ਹੀ	  
ਸਨ	  ਿਜਨ$ %	  ਔਰਤ$	  ਨੰੂ	  ਘਰ#	  ਤ"	  ਕੱਢ	  ਕ	ੇ  ਸਮਾਜਕ	  ਿਪੜ$	  ਿਵੱਚ	  ਿਲਆਂਦਾ	  ਤੇ	  ਫੇਰ	  ਿਸਆਸੀ	  ਘੋਲ$	  ਦਾ	  ਅਿਹਮ	  ਿਹੱਸਾ	  
ਬਣਾਇਆ।	  
	  

ਬਹੁਤ	  ਸਾਰੇ	  ਤਰੀਿਕਆਂ	  ਨਾਲ	  ਇਨ# $	  ਡਰਾਿਮਆਂ,	  ਕਿਵਤਾਵ&,	  ਗੀਤ$	  ਤੇ	  ਇਕੱਠ%	  ਨ" 	  ਪੰਜਾਬ	  ਦੇ	  ਪ"ਡੂ	  ਸਮਾਜ	  ਦੇ	  ਦੱਬੇ	  
ਕੁਚਲੇ	  ਲੋਕ$	  ਨੰੂ	  ਉਹ	  ਬੌਿਧਕ	  ਸੰਦ	  ਿਦੱਤ	ੇ  ਿਜਨ$ %	  ਨਾਲ	  ਉਨ# $	  ਨੰੂ	  ਆਪਣੇ	  ਹੰੁਦੇ	  !ੋ!ਣ	  ਨੰੂ	  ਸਮਝਣ	  ਿਵੱਚ	  ਮਦਦ	  ਿਮਲੀ।	  
ਭਾਵ$	  ਉਹ	   !ੋ!ਣ	   ਛੋਟੀ	   ਿਕਸਾਨੀ	   ਦਾ	   ਹੋਵੇ,	  ਜਾਤ	   ਦੇ	   ਨ"	   'ਤੇ	   ਹੋਵੇ	  ਜ"	  ਔਰਤ	   ਦਾ।	  ਇਨ# $	   ਮਾਿਧਅਮ	   ਰਾਹ$	   ਹੀ	  
ਸਿਭਆਚਾਰਕ	   ਿਪੜ$	   ਿਵੱਚ	  ਔਰਤ$	  ਤੇ	  ਖਾਸ	  ਕਰਕੇ	  ਦਿਲਤ	  ਔਰਤ$	  ਦੇ	  ਦਮਨ	  ਦੀ	  ਗੱਲ	  ਵੀ	  !ਭਰੀ।	  ਖੇਤ$	   ਿਵੱਚ	  
ਮਜ਼ਦੂਰੀ	  ਕਰਦੀਆਂ	  ਜ"	  ਪ"ੂਆਂ	  ਲਈ	  ਚਰੀ	  ਇਕੱਠੀ	  ਕਰਦੀਆਂ	  ਿਜਨਸੀ	  ਤ"ੱਦਦ	  ਦਾ	  ਿ"ਕਾਰ	  ਹੰੁਦੀਆਂ	  ਔਰਤ$	  ਦਾ	  
ਿਜ਼ਕਰ	  ਸਿਭਆਚਾਰ	   ਿਪੜ$	   ਿਵੱਚ	  ਹੀ	  ਸਾਹਮਣੇ	  ਆਇਆ।	   'ਿਮੱਟੀ	  ਦਾ	  ਮੁੱਲ'	   ਦੇ	  ਵੈਲੀ	   ਿਜ਼ਮ$ਦਾਰ	  ਚੂੜ$	   ਿਸੰਘ	  ਦਾ	  
ਿਮੰਦ	ੋ  ਬਾਜ਼ੀਗਰਨੀ	  ਨੰੂ	  ਖੇਤ$	  'ਚ"	  ਨਦੀਨ	  ਿਲਜਾਣ	  ਦਾ	  ਖਚਰਾ	  ਸੱਦਾ,	  ਬੇਗਮੋ	  ਦੀ	  ਧੀ,	  ਭੰਤੋ	  ਿਨਮਾਣੀ,	  ਤੇ	  'ਵੱਡੀ	  ਹਵੇਲੀ	  
'ਚ"	   ਕੋਈ	   ਧਾਹ$	   ਮਾਰਦੀ	   ਿਨਕਲੀ'	   ਮਜ਼ਦੂਰ	   ਔਰਤ$	   ਦੀ	   ਿਪੰਡ	ੇ   ਹੰਢਾਈ	   ਪੀੜ	   ਸੀ।	  
	  

ਇਨ# $	   ਿਕਰਤ%	   ਨੰੂ	   ਪੰਜਾਬ	   ਦੇ	  ਸਿਭਆਚਾਰਕ	   ਿਪੜ$	   ਿਵੱਚ	  ਭਰਵ$	   ਹੰੁਗਾਰਾ	   ਿਮਿਲਆ।	  ਸਿਭਆਚਾਰਕ	  ਸਮਾਗਮ%	  
ਿਵੱਚ	  ਵੱਡੀ	  ਿਗਣਤੀ	  ਿਵੱਚ	  ਲੋਕ	  !ਾਮਲ	  ਹੰੁਦੇ	  ਤੇ	  ਇਕੱਠ%	  ਿਵੱਚ	  ਔਰਤ$	  ਦੀ	  ਵੀ	  ਵੱਡੀ	  ਿਗਣਤੀ	  ਹੰੁਦੀ।	  ਪੰਜਾਬ	  ਦੇ	  ਇਹ	  
ਸਿਭਆਚਾਰਕ	  ਸਮਾਗਮ	  ਆਪਣੇ	  ਆਪ	   ਿਵੱਚ	  ਇਕ	   ਿਮਸਾਲ	  ਹਨ।	   ਖੁੱਲ%ੀਆਂ	  ਸਟੇਜ%,	  ਸਾਰੀ	  ਰਾਤ	  ਚੱਲਦ	ੇ  ਨਾਟਕ,	  
ਗੀਤ	  ਸੰਗੀਤ	  ਅਤੇ	  ਹਜ਼ਾਰ%	  ਦੇ	  ਇਕੱਠ	  ਪੰਜਾਬ	  ਦੀਆਂ	  ਖੱਬੇਪੱਖੀ	  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ	  ਦੀ	  ਅਿਹਮ	  ਦੇਣ	  ਹਨ।	  ਇਸ	  ਗੱਲ	  ਤ"	  
ਇਨਕਾਰ	  ਨਹ#	  ਕੀਤਾ	  ਜਾ	  ਸਕਦਾ	  ਿਕ	  ਇਨ# $	  ਕਲਾ-‐ਿਕਰਤ%	  ਅਤੇ	  ਲੋਕ$	  ਦੇ	  ਭਰਵ$	  ਹੰੁਗਾਰੇ	  ਨ" 	  ਜਮਹੂਰੀ	  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ	  

ਨੰੂ	  ਸਿਭਆਚਾਰਕ	  ਿਪੜ$	  ਤ"	  ਿਸਆਸੀ	  ਲਾਮਬੰਦੀ	  ਤੱਕ	  ਜਾਣ	  ਦੀ	  ਜ਼ਮੀਨ	  ਿਦੱਤੀ,	  ਨਾਲ	  ਹੀ	  ਇਨ# $	  ਸਮਾਜਕ	  ਪਿਹਲੂਆਂ	  

ਨਾਲ	  ਜੁੜੇ	  ਜਿਟਲ	  ਸਵਾਲ%	  ਨਾਲ	  ਉਲਝਣ	  ਲਈ	  ਵੀ	  ਬਾਧਕ	  ਕੀਤਾ।	  ਿਜਵ$	  ਜਾਤ	  ਤੇ	  ਜਮਾਤ	  ਦਾ	  ਉਲਿਝਆ	  ਹੋਇਆ	  

ਸਵਾਲ	  ਜੋ	  ਖੱਬੀਆਂ	  ਜਮਹੂਰੀ	  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ	  ਲਈ	  ਹਮੇ$%	  ਤ"	  ਚੁਣੌਤੀ	  ਿਰਹਾ	  ਹੈ।	  ਪੰਜਾਬ	  ਦੇ	  ਆਰਿਥਕ	  ਸੰਕਟ	  ਨ" 	  ਵੱਡੀ	  
ਹੱਦ	  ਤੱਕ	   ਛੋਟੇ	  ਅਤੇ	  ਹਾ#ੀਏ	   'ਤੇ	  ਪਏ	   ਿਕਸਾਨ	   ਨੰੂ	   ਿਦਹਾੜੀਆਂ	   ਦੇ	  ਰਾਹ	   'ਤੇ	  ਪਾ	   ਿਦੱਤਾ	   ਹੈ।	   ਿਦਹਾੜੀਆਂ	   'ਤੇ	  ਪਏ	  
ਿਕਸਾਨ	  ਦੀ	  ਖੇਤ	  ਮਜ਼ਦੂਰ	  ਨਾਲ	  ਆਰਿਥਕਤਾ	  ਸ"ਝੀ	  ਹੈ	  ਪਰ	  ਉਸ	  ਦੀ	  ਜਾਤ	  ਅਤੇ	  ਉਸ	  ਨਾਲ	  ਜੁਿੜਆ	  ਸਰਮਾਇਆ	  

ਉਨ# $	  ਨੰੁ	  ਿਨਖੇੜਦਾ	  ਹੈ।	  ਸੈਮੂਅਲ	  ਜੌਹਨ	  ਦੇ	  ਨਾਟਕ	  	  ਿਵੱਚ	  ਘਰ#	  'ਚ	  ਆਈ	  ਿਬਮਾਰੀ	  ਤੇ	  ਿਵਆਹ%	  'ਤੇ	  ਚੁੱਕ	ੇ  ਕਰਜ਼ੇ	  ਦੀ	  
ਮਾਰ	  ਥੱਲੇ	   ਨੰਗ ਹੋਇਆ ਿਕਸਾਨ ਿਵਹੜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਨ6  ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਲ:ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਨ 
ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ+ ਕਈ ਲੋਕ-ਮੋਰਿਚਆਂ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਇਹ 
ਸ"ਝ ਿਕਵ' ਪੱਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਿਦਸ਼ਾ ਲ5ਦੀ ਹੈ  ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਤੌੀ ਰਹੇਗੀ। 
	  

ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ() ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ) ਿਜਥੇ ਖੜ(ੀਆਂ ਨ7  ਉਨ( ) ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਿਸਆਸੀ, ਜਮਾਤੀ ਏਕੇ ਉਨ+ , ਦੀ 
ਤੀਹਰੀ ਲੁੱਟ, ਮਜ਼ਦੂਰ , ਔਰਤ ਤੇ ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਉਨ- . ਨੰੂ ਿਵਲੱਖਣ ਥ. `ਤੇ ਖੜ%ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ 
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੀਹਰੀ ਲੁੱਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸਆਸੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ 
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ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵਚ ਜਾਤ ਿਪਤਰੀ ਸੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰੀਰ (ਤੇ 
ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਹਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਨ# $ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 
ਿਕਵ$ ਬਣਨ? ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਪੜ1 ਤ2 ਿਸਆਸੀ ਿਪੜ1 ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ ਇਨ8 1 
ਸਵਾਲ% ਨਾਲ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ4 ਤ6 ਿਨਕਲੀ  ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ4 ਦੀ 
ਨਵ# ਪੀੜ'ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ8 ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ8 `ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ 
ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਦਿਲਤ ਔਰਤ6 ਿਜਸ ਤਰ76 ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ 
ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ4 ਿਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨਸੀ 
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਿਲ-ਆ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਮ ਜ: ਇੱਜ਼ਤ ਨੰੂ ਦਾਗ ਦੇ 
ਡਰ ਤ$ ਦੱਬੇ ਜ*ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਿਮਸਾਲ* ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦ$ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨ<  ਲੋਕ 
ਸਮੂਹ% ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਿਜਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 'ਸ਼ਰਮ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਕੱਢ ਕੇ 'ਤਸੀਹੇ' ਤੇ 
'ਜ਼ਰੁਮ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ6 ਿਵਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ;ਣ ਨਾਲ ਕਾਬਲ 
ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਹਰ* ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਮਲੀ ਤੇ ਇਨ4 * ਕੇਸ* ਨੰੂ ਲੜਿਦਆਂ ਉਨ4 * ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ* ਿਵਚ 
ਨਵੀਆਂ ਿਮਸਾਲ+ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰਤ$ ਦੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਨਦ ਕਰਨ0  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 
	  

ਪਿਹਲੀ ਘਟਨਾ ਫਰਵਰੀ 2014 ਮੁਕਤਸਰ ਿਜ਼ਲ3ੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਗੰਧੜ ਦੀ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲਤ ਬੱਚੀ 
ਸਕੂਲ% ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਟ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ7 ਨ9  ਉਸ ਨੰੂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਮੂਿਹਕ 
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਖੇਤ< ਿਵਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 
ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਪ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਡਿਰਆ ਬਾਪ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਵੀ 
ਨਹ# ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਿਸਰਫ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਹਮਦਰਦ 
ਡਾਕਟਰ ਨ'  ਬੱਚੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ , ਸਮੂਿਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਬਾਪ ਨੰੂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਤ" ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ0 ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ: " ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ: " ਦੀ ਅੰਨ: @ 
ਤਾਕਤ `ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 
	  

ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ+,, ਡਾਕਟਰੀ ਜ,ਚ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਸਮੂਿਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਿਲਸ ਨ8  ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ ਤ= ਨ>ਹ ਕਰ 
ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਿਸਰਫ 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼' ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨ6  ਇਹ ਗੱਲ ਿਪੰਡ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾ 
ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ8 ਨ9  ਥਾਣਾ ਘੇਰ ਿਲਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਹੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ ਜਾਏ । ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਿਜਵ3 ਿਜਵ3 ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਖਬਰ 
ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਿਪੰਡ0 ਿਵਚ3 ਵੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਦਿਲਤ ਔਰਤ0 ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਿਕਸਾਨ ਔਰਤ5 ਵੀ ਇਸ ਿਘਰਾਓ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੇ ਭਰ 
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ਿਸਆਲ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਰਾਤ- , ਔਰਤ- ਨ/  ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ 
ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ, ਕੇ ਗੱਲ/ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮ/ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨ9  ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ 
ਿਹੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤ. ਨ0  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹ8 ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀ `ਤੇ ਲੱਗਾ 
ਕੋਈ ਕਲੰਕ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਜ਼ਰੁਮ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤਸੀਹਾ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਿਦਨ< ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਪੁਿਲਸ ਸਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ `ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਗ7ਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬਾ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਿਲਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਪੁਿਲਸ ਿਗ?ਫਤਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨ2  ਤੱਕ ਲਟਕਾ6ਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੰਤ ਿਵਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਹ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਤੇ ਸਜਾਵ5 ਹੋਈਆਂ। 
	  

ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਕਈ ਹਾਿਸਲ ਨ. । ਦਿਲਤ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤ6 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਦੀ ਖੁੱਲ' ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਿਕਸਾਨ ਔਰਤ5 ਵੀ ਦਿਲਤ ਔਰਤ5 ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਿਕਸਾਨ ਤੇ 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨ0  ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਔਰਤ< ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ 
ਕੇਸ ਔਰਤ' `ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 0ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ। 
	  

ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ, 2014 ਿਜ਼ਲ-ਾ ਸੰਗਰੂਰ `ਚ ਪ#ਦੇ ਿਪੰਡ ਮਤੋਈ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 17 
ਿਵਿਘਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿਲਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨ/  ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ਇਨ6 7 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਬੋਲੀ ਿਨਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ 
ਦਿਲਤ% ਲਈ ਰਾਖਵ+ ਜਮੀਨ , ਧਨੀ ਿਕਸਾਨ , ਬੇਨਾਮੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਠ( ਕੇ *ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਛੱਥੇ ਪਏ ਿਕਸਾਨ, 
ਨ"  ਪੁਿਲਸ ਤੇ ਸਰਪੰਚ  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ2 3 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ2 3 ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ3 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤ3 ਨੰੂ 
ਿਨਸ਼ਾਨ% ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ.% ਕੁਟਵਾਇਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਤੇ ਕਹਾਇਆ 
ਿਕ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ1 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹ7 ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਨਵ7 ਪੀੜ1ੀ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ 
ਕੁੜੀਆਂ ਿਨੱਡਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨ9  ਪੈਸੇ ਇਕੱਠ"  
ਕਰਕੇ ਰਾਖਵ' ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ.ਝੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠ7 ਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 
ਸਾਫ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਸੀ - ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਠ5  ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤ9 ਿਕ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ9 ਦੇ ਖੇਤ9 ਤ? 
ਪੱਠ$  ਲੈਣ ਿਗਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਦਿਲਤ ਪਿਰਵਾਰ8 ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਅਿਹਮ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਤੇ 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ67  ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚਰੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ , ਇਕ 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ+ਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ+ 3ਪਰ ਦਿਲਤ+ ਦਾ ਖੁੱਸਦਾ ਹੱਕ, ਉਨ= + ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੋਹ- ਲਈ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰ ਨ ਹੈ। ਮਤੋਈ ਤ7 ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਿਜ਼ਲ>ੇ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਿਪੰਡ- ਿਵਚ ਵੀ 
ਦਿਲਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨ+  ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ)ਝੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ<) ਕਰਨ `ਤੇ 
ਉਨ# $ ਨੰੂ ਕਈ ਥਾਈ ਂਵੱਡੇ ਿਜ਼ਮ3ਦਾਰ$ ਵੱਲ7 ਲਾਏ 'ਬਾਈਕਾਟ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਇਹ 'ਬਾਈਕਾਟ' 
ਏਨੀ ਪੱਕੀ ਤਰ)* ਲਾਗੂ ਿਕਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ* ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ8 ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮਰਦ , ਔਰਤ ਜੇ ਫਿੜਆ 
ਜ"ਦ" ਤ" ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜ.ਦੀ। ਮਤੋਈ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਖੇਤ. 
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ਿਵਚ ਬਿਹਣ ਤੇ ਪੱਿਠਆਂ ਨੰੂ ਗਈਆਂ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਿਜ਼ਮ6ਦਾਰ: ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੇਹਣੇ ਸਿਹਣੇ ਪ=ਦੇ ਹਨ। ਮਤੋਈ 
ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨ)  ਜਦ+ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤ5 ਉਨ6 5 ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਸਹਾਰਨਾ ਿਪਆ। ਪਰ 
ਉਨ# $ ਨ"  ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਸ2ਝੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ -ਚੀ ਜਾਤ ਦੀ 
ਿਪਤਰ ਸੱਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ। 
	  

ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਮਈ 2015, ਿਪੰਡ ਹਮੀਰਗੜ3, ਿਜ਼ਲ3ਾ ਬਿਠੰਡਾ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 
ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਿਜਹੜਾ ਦਿਲਤ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਿਬਠਾਇਆ ਕਰਦੇ 
ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਨ5  ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਠ5 ਕੇ `ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਤ/ ਦੇ 
ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨ)  ਰੂੜ-ੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵ6 ਥ8 ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ6 ਦੀਆਂ 
ਰੂੜ$ੀਆਂ ,  !ੌਚ ਤੇ  ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਦਨ ਪ/ਤੀਿਦਨ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਦ7 ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤ@ 
ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤ+ ਬਾਅਦ ਦਿਲਤ/ ਨ1  ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਰੂੜ&ੀਆਂ 
ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ<  ਇਸ ਨੰੂ ਦਿਲਤ? ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਬਗਾਵਤ ਮੰਨ ਕੇ 
ਇਕ ਿਦਨ ਿਮਥ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲਤ ਿਵਹੜੇ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਤ- ਪਿਹਲ/ 
ਿਜ਼ਮ$ਦਾਰ ਿਪੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਿਵਚ ਇਕੱਠ4  ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤ; ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ 
ਦਿਲਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ6 7 ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦਿਲਤ 
ਿਵਹਿੜਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਿਦਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ, ਜਦ# ਘਰ& ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਿਦਹਾੜੀਆਂ `ਤੇ 
ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਔਰਤ+ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਘਰ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਪੁਿਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਨ:  ਿਪੰਡ ਦੇ ਧਨਾਢ+ 
ਤੇ ਿਕਸਾਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ1 ਨੰੂ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਿਟਆ। ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ 
ਨੌਜਵਾਨ& ਨ'  ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੈਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰ- ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਿਵਚ ਸਾਫ ਿਦਿਸਆ 
ਿਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਜਮ,ਦਾਰ ਿਸੱਧੇ ਤੁਰਦੇ ਆਏ, ਿਕਸੇ ਨ6  ਮੂੰ ਹ ਨਹ, ਢਿਕਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ 
ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਚੱਟੇ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮ% , ਖੁੱਲ*ੀਆਂ ਬੱਗੀਆਂ ਦਾੜ*ੀਆਂ , ਹੱਥ4 ਿਵੱਚ ਡਾਗ4, ਸੋਟੇ, 
ਿਕਰਪਾਨ' ਲਈ ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਸਮੇਤ ਔਰਤ' `ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਔਰਤ+ ਨੰੂ ਧੂਹ ਕੇ ਘਰ& ਤ( ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ 
ਿਗਆ। ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲ+, ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟ* ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ 
ਿਖੱਿਚਆ , ਧਰੂਿਹਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ./ ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘਰ/ ਅੰਦਰ ਗਰਨ9 ਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਿਜਨ. / ਨਾਲ ਔਰਤ/ 
ਬੁਰੀ ਤਰ&' ਫੱਟੜ ਹੋਈਆਂ।  ਉਨ& ' ਵੱਲ6 ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਾਲ./ ਤੇ ਕਬੋਲ/ ਤ4 ਸਾਫ ਸੀ ਿਕ ਔਰਤ/ ਦੀ 
ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ  ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ3 ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਅਵਰੋਧ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਉਨ# $ ਨੰੂ ਸਬਕ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਸੱਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਿਕ ਘਟਨਾ ਤ: ਿਪੱਛ: ਿਗ>ਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਲਤ$ ਦੀਆਂ 
ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ 24 ਦਿਲਤ (ਿਜਨ" # ਿਵਚ ਅੱਠ ਔਰਤ# ਹਨ) ਨ# ਲੈ ਕੇ ਦੋਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ 
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ਅਤੇ 30-35 ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ1 2 ਮਰਦ2 ਤੇ ਔਰਤ2 `ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਛੇ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ 
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 
	  

ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਬੁਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ2 3 ਘਟਨਾਵ3 ਤੇ ਘੋਲ3 ਨਾਲ ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ3 ਨ= , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵ? 
ਪੀੜ$ੀ ਨ& , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਸਆਸੀ ਿਪੜ ਿਵਚ ਦਸਤਕ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ4 ਅਣਦੇਖੀ ਦਿਲਤ ਔਰਤ , 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ6 7 ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਿਚਰ7 ਤ; ਚੱਿਲਆ ਆ ਿਰਹਾ ਸਮਾਜਕ 
ਸੰਤੁਲਨ ਿਹੱਿਲਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ1 `ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅਵਰੋਧ 
ਨੰੂ ਨਪੀੜਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਹਮੀਰਗੜ' ਸਮੇਤ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਕਈ ਥਾਈ ਂਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 
ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ/ ਨ1  ਆਪਣੇ ਹੱਕ/ ਜ/ ਿਬਹਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ/ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ- .  ਨੰੂ ਔਰਤ. 3ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਜਾਤ ਜ. 
ਪੇਟਰੀਆਰਕੀ ਦੋਵ+ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਹਮੀਰਗੜ: ਿਵਚ ਔਰਤ$ ਨੰੂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ 
ਿਜਮ$ਦਾਰ ਵੱਲ+ ਖੁੱਲ.ੇਆਮ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲ+, ਅਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟ, ਦੀ ਵਰਤ8 ਇਸ ਦੀ ਪ;ਤੱਖ 
ਿਮਸਾਲ ਹੈ। 
	  

ਔਰਤ$ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਨਵ8 ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ3 ਨਾਲ ਹੀ ਨਵ' ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੋਲ+ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ 
ਦਿਲਤ ਔਰਤ' ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ , ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਦੇ ਅਵਰੋਧ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ'ਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ .ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਡੰੂਘੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ1 ਕੀ 
ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹ& ਹੋ ਜ)ਦਾ ਿਕ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ, ਜਾਤ, ਿਪਤਰ ਸੱਤਾ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ'( ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਸ .ਤੇ ਹੋਰ 
ਗਿਹਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਇਕ ਖੁੱਲ1ਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਹਾਲ ਦੇ ਘੋਲ8 ਿਵੱਚ ਿਜਵ; ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ 
ਿਜਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ , ਭ+ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਿਲਆਂ ਤ4 ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੰੂ ਸੱਟ, ਜਥੇਬੰਧਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ 
ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਨਵ) ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ' ਿਵਚ ਨਵ#ਆਂ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤ, ਕਾਇਮ 
ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਵੇਗੀ ਦਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ। 
	  

ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਭਾ`ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ , ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਹਨੁਮਾ ਤੇ ਦੋਸਤ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ 
ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਢੇਰ) `ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤ+ `ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਉਨ1 2 ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰਮੰਦ 
ਨਾ ਹੰੁਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਾ-ਉਮਰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਾ ਰਿਹੰਦੇ ਤ1 ਮੈਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ8 ਸੀ 
ਆਉਣੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤ2 ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ `ਤੇ ਖੜ%ੀ ਇਹ ਦਿਲਤ ਔਰਤ ਕਦੀ 
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ●   (ਵਾਹਗਾ	  ਅੰਕ	  2	  ਿਵੱਚ%	  ਧੰਨਵਾਦ	  ਸਿਹਤ।) 
* ਨਵ#ਰਨ	  ਸਮਾਜ-‐!ਾ!ਤਰੀ	  ਹੈ।	  ਉਸ	  ਨ" 	  ਕਾਰਲਟਨ	  ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,	  ਕੈਨ$ ਡਾ	  ਤ"	  ਪੀ.	  ਐੱਚ.	  ਡੀ.	  ਕੀਤੀ	  ਤ	ੇ  ਕੁਝ	  ਦੇਰ	  ਪੜ#ਾਉਣ	  ਤ"	  ਬਾਅਦ	  
ਅੱਜ-‐ਕੱਲ$	  ਉਹ	  ਿਦੱਲੀ	  ਿਵੱਚ	  ਇਕ	  ਅੰਤਰਰਾ&ਟਰੀ	  ਿਰਸਰਚ	  ਸੰਸਥਾ	  ਿਵੱਚ	  ਕੰਮ	  ਕਰਦੀ	  ਹੈ।	  ਉਸ	  ਨ" 	  ਛੋਟੀ	  ਉਮਰ	  ਤ"	  ਆਪਣੇ	  ਿਪਤਾ	  ਭਾਜੀ	  
ਗੁਰ$ਰਨ	  ਿਸੰਘ	  ਦੇ	  ਨਾਲ	  ਬਹੁਤ	  ਸਾਰੇ	  ਨਾਟਕ%	  ਿਵੱਚ	  ਕੰਮ	  ਕੀਤਾ।	  ਪੰਜਾਬ	  ਦ	ੇ  ਮਸਿਲਆ	ਂ  ਨਾਲ	  ਉਸ	  ਦਾ	  ਡੂੰ ਘਾ	  ਵਾਸਤਾ	  ਹੈ। 


