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ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਟਕ: ਿਨੱਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੜਾਈ
(ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀ ਤਾਸਦੀ)
ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ

ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਔਲਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ$ ਸਮੱਿਸਆਵ & ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ
ੁ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤੀਿਨੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਿਪੱਛਲੇ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਨਰੰਤਰ ਬਹਤ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ$ ਸਮੱਿਸਆਵ & ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਚੱਤਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ
ਿਵਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚੋਂ ਗੁ ਜ਼ਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਅਮਲ
ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਕਰਸਾਨੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਹੱਥਲਾ ਨਾਟਕ ਇਸੇ
ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਨੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ8 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ & ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਲ ਰੂਿਚਤ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਕਰਤੀ ਪਿਹਲੋਂ ਿਕਰਸਾਨੀ ਿਵਚੋਂ ਲੰਿਘਆ ਹੈ। ਿਕਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ
ਸਮਾਜਕ/ਆਰਥਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁ ੱਗ & ਪੂਰੀ ਤਰ8 ਅਪਣਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਅਗਲਾ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ
ੁ ਡੂ ੰਘੀ$ ਹਨ ਉਥੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵੀ ਿਵਗੜੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਲਖ
ਦੀ$ ਜੜ8 ਬਹਤ
ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਵੀ$ ਵੰਗਾਰ & ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਪੱਠਭੰੂਮੀ ਿਵਚ
ਰਿਖਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਿਕਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚੋਂ ਉਠਕੇ ਿਕਰਤੀ ਬਣੇ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵਚ ਜਾਕੇ ਫੈਕਟਰੀ$ ਅਤੇ ਿਮੱਲ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਪਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਿਕਸਾਨ ਦੀ
ੂ ਹੋਏ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਮਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ & ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰੀ-?ਤੀ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹਰ
ਸਮਰੱਥ ਿਕਸਾਨ ਤਬਕੇ & ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ &
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
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“ਸੁਖਦੇਵ: ...ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ ਨੀ ਸੀ ਬਈ ਨਾ ਲਉ ਟਰੈਕਟਰ! ਗਰੀਬ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਨੀ ਰਾਸ ਆਉਣ ਆਲ਼ੀ ਇਹ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ!”
ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਣ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਿਕਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤ ਹੋਏ ਹੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਵੇਚਣ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਇਕੋ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ & ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ
ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧੀ$-ਭੈਣ
ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਨੇ ਿਜਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ
ਆਿਦ ਖਰੀਦੇ ਉਸੇ ਦੀ$ ਿਕਸ਼ਤ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਣ ਟਰੈਕਟਰ ਿਵਕ ਿਗਆ ਜ ਿਕਸ਼ਤ ਪੂਰੀ$ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਵੀ ਿਵੱਕ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਿਲਆ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ & ਖਾ
ਿਗਆ। ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਿਕਸਾਨ ਜੀਉਂਿਦ$
ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਿਰਸ਼ਿਤ$ & ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ
ੁ ਸੰਕਟਮਈ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਾਕਾਚਾਰੀ & ਵੀ। ਜੱਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ & ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਇਕ ਬਹਤ
ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਬੇਬੇ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ
ੁ ਕਿਠਨ ਹੈ। ‘ਬੇਬੇ’ ਵੀ
ਗਿਹਰਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ & ਟੱੁ ਟਿਦ$ ਵੇਖਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ8ੀ ਲਈ ਬਹਤ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ & ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ:
“ਬੇਬੇ: ਨਈਂ ਈਂਈ!!! ਮੈਂ ਨੀ ਵੇਚਣ ਿਦੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ!
...ਥੋਡੀ ਿਹੰਮਤ ਿਕਵੇਂ ਪਈ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ!? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ? ਥੋਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਈ
ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ! ਲਹੂ-ਿਮੱਟੀ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ! ਸ਼ਰੀਕ ਮੂਹਰੇ ਿਹੱਕ ਡਾਹ-ਡਾਹ ਕੇ!... ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਨਾਲ਼ ਸੌੱਦਾ
ੁ ੀ ਐ ਜੱਟ ਦੀ?”
ਕਰ ਆਏ ਇਸਦਾ!? ਥੋ& ਕੀ ਪਤੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੰਦ
ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। ਇਸ
ਨਾਲ ਉਨ8 ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਿਗਆ।
“ਮੇਜਰ: ਗੁ ੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਿਮਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਐਂ ਏਥੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਕਰ ਲਉ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੇਠਸਰਦਾਰ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਕੂ ੜਾ ਕਰਨੈਂ?
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ਚਰਨਾ: ਏਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਐ ਦੂਜੀ$ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ? ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਰਲੇਂਗਾ!”
ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਹਰੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀਗਤ ਸੁਭਾ ਵੀ ਬਦਲਨਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ8
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਕਣ ‘ਤੇ ਜੱਟ & ਜ ਿਕਰਸਾਣ & ਿਕਰਤੀ ਬਣਨਾ ਿਪਆ। ਿਕੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਦੀ$ ਕਦਰ
ਕੀਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੀਕਰਣ ਜ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ
ੁ ਮਾਮੂਲੀ ਿਕਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਿਪਆ।
ਿਪਆ। ਿਕਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਹਤ
“ਮੇਜਰ: ...ਚਰਨ ਿਸਉਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਚਰਨ ਿਸਉਂ ਬਾਈ ਦਾ ਉਹੀ ਬਣੂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਛੋਟੀ
ਿਕਸਾਨੀ ਦਾ ਬਣ ਿਰਹੈ ਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਿਰਹੈ! ਚਰਨ ਿਸਉਂ ਬਾਈ ਬਣੂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ! ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ!”
ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਕ ਨਾਟਕ ਿਵਚਲੀ$ ਸਿਥਤੀ$ ਇਕ ਤਰ8 ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ
ੁ ੀ$ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਿਕਰਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੋਂ ਜਾਕੇ ਿਕਰਤੀ$
ਜੋੜਦੀ$ ਪਤੀਤ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰੀ
ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ & ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੰਦ
ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਿਵਚਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਰਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲੋਂ
ੁ ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚੋਂ ਕੰਮ-ਧੰਿਦ$ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ Eਪਰ ਨਵ ਸਮਾਜਕ ਪਬੰਧ Eਸਰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੰਦ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਬੰਧ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਮਾਨਿਸਕ ਜੱਦੋ-ਜਿਹਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ ਪਰ
ੁ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਬਹਤ
ੁ ਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਟੋਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ:
ਪਤੀਤ ਹੰਦ
“ਦਿਵੰਦਰ: ਉਏ ਥੋਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਵਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਹੋਣਾ ਏਹੇ! ਸਾਡੇ ਜੱਟ-ਿਜਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤ
ਧਰਤੀ ‘ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਦੀ ਐ! ਚਰਨੇ & ਨਾ ਬਾਈ, ਆਪ & ਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮੀਕੰਮੀਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਮ!
...
ਸ਼ਰਨ: ਬੇਮਤਲਬ ਨੀ! ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ & ਨੀਵ ਵਖਾਉਨੈਂ! ਉਸ& ਜਾਤ, ਕੁ ਜਾਤ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੈਂ, ਤ ਬੋਲਦੈਂ ਮੈਂ!?
ੁ ੀ ਐ! ਸਮਿਝਆ?”
ਿਕਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਨੀ, ਜਮਾਤ ਹੰਦ
ਇਥੋਂ ਨਾਟਕ ਇਕ ਿਕਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਵੱਲ ਰੂਿਚਤ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਿਕਰਤੀ ਵਰਗ
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਾਰਖਾਿਨ$ ਅਤੇ ਿਮੱਲ Eਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
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ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਛੱਡਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾ ਨਾਲ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰੀ ਪਬੰਧ ਦੀ$
ਆਪਣੀ$ ਪੇਚੀਦਗੀ$ ਵੀ ਹੰਦ
ੁ ੀ$ ਹਨ। ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹਰੇਕ Eਪਰਲਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ
ੁ
ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਵਤੀਰੇ ਿਵਰਧ
ੁ ਥੋੜ8ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ &
ਇਕ ਿਨਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਬਹਤ
ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਿਦ$ ਇਕ
ੁ ਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵੱਿਡਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਹੰਮਤ ਨਾ
ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਿਕਰਤ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰਦ
ਹਾਰਨਾ ਪਤੀਕ ਹੈ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਜੋ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਆਪਣੀ$ ਜੜ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ8 ਦੇ ਿਕਰਤੀ ਵਰਗ
& ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਿਦ$ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ
ੁ ਤੇਜ਼ੀ
ਧੰਦੇ ਉਨ8 ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ$ ਵਪਾਰਕ ਹੱਦ ਖੋਲ8ਣ ਕਾਰਣ ਆਰਥਕ ਸਿਥਤੀ$ ਿਵਚ ਬਹਤ
ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ$ ਆ ਰਹੀ$ ਹਨ। ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ$ ਸਮਾਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ$
ਛੱਡਕੇ ਿਕਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗੀ ਭੁਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਿਨ$ ਅਤੇ ਿਮਲ & ਘਾਟੇ ਿਵਚ
ਿਲਜਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਪਾਤਰ ਨਿਰੰਦਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:
“ਨਿਰੰਦਰ: ਹੋਰ ਸੁਣੋ! ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ
ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਬਈ ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਐਂ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ &
ਕਾਗਜ਼ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ$ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ$ ਜਾ ਰਹੀਐਂ। ਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ‘ਕੱਲਾ
ਸੇਿਲੰਗ, ਪਰਚੇਿਜੰਗ ਅਫਸਰ ਜ Fਮ. ਡੀ. ਨੀ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਕਰ
ਰਹੇ ਨੇ।”
ਅਿਜਹੀ$ ਕਾਰਵਾਈ$ ਕਾਰਣ ਇਨ8 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਰਤੀ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰਿਹਮੋ-ਕਰਮ ਹੇਠ ਆ
ਗਏ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਰਹੀ$ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਿਮਲ ਤੇ ਕਾਰਖਾਿਨ$ & ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਕੰਪਨੀ$ &
ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਕਰਤੀ$ ਦੇ ਪੈਰ Eਖੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਰਤੀ ਪਿਹਲ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੀ$
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ਸਮੱਿਸਆਵ & ਝੱਲਕੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ & ਸਥਾਿਪਤ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ8 ਕੋਲੋਂ ਿਕਰਤ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ
ੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਿਲ$ &
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ8 ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਹਤ
ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਿਕਵੇਂ ਪਭਾਵਤ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਇਕ
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਿਵਕਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ Eਭਰ ਰਹੀ ਿਵਸ਼ਵ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ
ਿਸੱਟੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਿਸੱਿਟ$ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ &
ੁ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਤੇ ਿਨੱਜੀਕਰਣ ਦੀ$ ਨੀਤੀ$
ਬਹਤ
ੁ ਖਪਤਕਾਰੀ ਪਧਾਨ ਵਪਾਰਕ
ਅਪਣਾਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ$ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਿਹੱਤ & ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਣ
ਿਵਵਸਥਾ & ਿਸਰਫ ਇਕ ਥ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥ ਮੁਨਾਫੇ ਿਵਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਉਸਦਾ
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਿਦ$ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਿਮਲ ਤੇ
ਕਾਰਖਾਿਨ$ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਿਹਣ ਕਾਰਣ ਿਕਰਤੀ$ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਪਾਤਰ ਕੁ ਲਤਾਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਕੇ Eਭਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁ ਲਤਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:
ੁ
“ਕੁ ਲਤਾਰ: ...ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨਸਾਰ
ਿਜਸ ਤਰ8 ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ &
ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਤੇ ਿਨਜੀਕਰਣ ਦੀ$ ਨੀਤੀ$ ਅਪਨਾਉਣੀ$ ਪਈ$ ਹਨ ਉਸਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਿਨਜੀਕਰਣ ਦੀ
ਪਿਕਿਰਆ & ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਐ! ਮੰਦੇ ਭਾਗ & ਇਸ ਬੁਰਾਈ & ਠੱਲ8 ਪਾਉਣ
ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਿਕਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਰੰ-ੂ ਖੇਰੰ ੂ ਹੋਈ ਪਈ ਐ...”
ਇਥੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ & ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ & ਅਰੋਕਵ ਵਰਤਾਰਾ
ਕਬੂਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ & ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਅਿਜਹੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਨਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ & ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ
ੁ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵਚ ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ੁ ਾ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੰਦ
ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
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“ਨਿਰੰਦਰ: ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤ ਇਹ ਐ ਿਕ ਆਪ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਿਵੱਢੀਏ!?
ਕੁ ਲਤਾਰ: ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐ ਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰ
ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਰਿਥਕ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ$ ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਹੋਣ!”
ੁ ਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਗਤੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ & ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੰਦ
ਕਈ ਥਾਵ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੀ ਸਿਥਤੀ/ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ & ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਫਰ ਇਨ8 ਿਵਚੋਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਜਨ8
ੁ ਕੁ ਝ ਅਣਿਕਹਾ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ$
ਸਿਥਤੀ$ & ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਬਹਤ
ਦੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕ/ਪਾਠਕ & ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਕੇ
ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਅਮਲ ਹੇਠ ਕਈ ਤਰ8 ਦੀ$ ਸਮੱਿਸ$ ਖੜੀ$ ਹੋਈ$
ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਿਵਚ ਜੁੜੀ$ ਹੋਈ$ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ & ਥੋੜ8ਾ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਿਨਜ਼ਾਮ ਿਵਚ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਿਦ$ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦ & ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਇਕ ਪਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਿਨਜ਼ਾਮ & ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਿਸਰਫ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ$ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਮਲ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ8 ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨੰਤ ਦੇਸ਼ & ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਖਰਤਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤਿੁ ਲਤ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ
ੁ
ਪੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਮਾਨਵੀ-ਸਾਧਨ ਦੀ ਬਹਤਾਤ
ਹੈ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਪਤਕਾਰੀ
ਵਸਤ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਪਚਾਰ ਕਾਰਣ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀ$ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਮੱਿਸ$ & ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ8 &
ਪਸਾਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀਕਰਣ ਦੀ$ ਨੀਤੀ$ ਿਸਰਫ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਿਹੱਤ
ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ$ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਿਵਚ ਿਕਰਤੀ$ ਤੇ ਿਕਸਾਨ ਦੀ$ ਸਮੱਿਸਆਵ ਵਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਕ ਿਨਜ਼ਾਮ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪਬਧ
ੰ & ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ
ੁ ਸਮ ਿਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪਬੰਧ ਦੀ$ ਜ਼ਰੂਰਤ & ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਬਹਤਾ
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ੁ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਕੇ ਇਹ ਆਰਥਕ
ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਤੀ$ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਪਤੀ ਬੇਰਖ਼ੀ
ਪਬੰਧ ਟੱੁ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮਨੱੁ ਖੀ-ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ$ ਤਕਨੀਕ ਹਨ ਨ
ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਜ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਚਲਦੀ$ ਹੋਈ$ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ$ & ਬੰਦ ਕਰਨ ਜ
ਵੇਚਣ ਦੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਮਨੱੁ ਖੀ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਨ8 ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਤ
ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਿਜਥੇ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ8ੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ ਹੈ ਿਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਸਵਾ ਅਰਬ ਲੋਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਉਣ
ਲਈ ਖੇਤੀ & ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ। ਿਕਰਸਾਨੀ & ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਨਰੋਲ ਿਕਰਤ & ਜ ਵਪਾਰ &
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਪਣਾਈ$ ਨੀਤੀ$ ਨੇ ਿਜਨ8 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ$ & ਵੱਕਤੀ
ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਨ8 ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟਣਸਾਰ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ8 ਆਸਰੇ ਇਥੇ ਬੈਠਾ ਿਕਰਤੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ
ਜਾਏਗਾ। ਉਨ8 ਕੰਪਨੀ$ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰੋੜ
ਭਾਰਤੀ$ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਨ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ
ੁ
ਵੀ ਤ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ
ਲੋਕ ਲਈ ਅੰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ
ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਲਗਦੇ ਸੁਫਨੇ ਿਪੱਛੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਾਪ
ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਤੇ ਿਨੱਜੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤ ਆਪਣੀ$ ਸਾਰੀ$ ‘ਭਲਾਈ-ਰਾਜ’ ਦੀ$
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ$ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਰਿਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਤ ਅਜੋਕੀ
ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਹੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਜ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸ$। ਿਜਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ
ੁ
ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ$ ਚੀਜ਼ ਦੀ$ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ$ ਨੇ Eਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਿਜਣਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹਤ
ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਹਰੇ ਹਨ।
ੁ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਔਲਖ ਨੇ ਇਸ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਬਹਤ
ਨਾਟਕ & ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਿਨਜ਼ਾਮ ਦੀ$ ਕੌੜੀ$ ਸੱਚਾਈ$ & ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ
ੁ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਲਈ ਪਤੀਬੱਧ
ਜੀਵਨ ਦੀ$ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ$ & ਬਹਤ
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ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ:
“ਚਰਨ: ਉਏ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ-ਿਗਆ ਨਿਰੰਦਰ ਿਸ$! ਅਜੇ ਸਾਲ਼ੀ ਸੋਚ ਉਸੇ ਤਰ8 ਜੰਗਾਲ਼ੀ ਰਹੂ? ਝੱਖੜ ਈ
ੁ ਐਂ?
ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ & ਭਾਈ, ਬਈ ਝਖੜ ਮੂਹਰੇ ਿਕਵੇਂ ਿਹੱਕ ਡਾਹਣੀ
ੁ ੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ!”
ਨਿਰੰਦਰ: ਿਬਲਕੁ ਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਐ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ! ਅਮਲ ਿਵਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੰਦ
ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਛੋਟੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਿਕਰਤੀ ਿਨੱਕੇ ਸੂਰਜ
ਵਗ ਚੇਤਨਾ-ਮੁੱਖੀ ਹੋਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਦਰਜ ਿਗਆਰਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੇ ਕੰਨੜ-ਕਵੀ ਬਸਵੰਨਾ ਦੀ$ ਕਾਿਵ-ਸਤਰ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪੇਰਣਾ
ਸਰੋਤ ਜਾਪਦੀ$ ਹਨ:
“ਜੋ ਖੜ8 ਜਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਢੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਜੋ ਚਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ
ਬਸ ਉਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ!”
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ & ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਨਵੀਂ$
ਸਿਥਤੀ$ ਿਵਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਠਨ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ‘ਖੜ8ੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਢਿਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਚਲਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ’। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਹਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਔਲਖ ਨੇ ਅਿਸਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਿਜ$ & ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ& ਇਕ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਮੰਨਦਾ
ਹੈ:
ਕੁ ਲਤਾਰ: ... ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਇਆ ਿਸਆਣਾ-ਿਬਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਨੈ? Fਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਐ! ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸੀ
ੁ ਾ ਈ ਹੰਦ
ੁ ੈ! ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਐ, ਲੜਾਈ ਦਾ
ਹੋ-ਜੂ ਚਾਚੇ &! ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ$ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ8 ਹੰਦ
ਇੱਕ ਰੂਪ! ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ! ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਤ ਠੀਕ ਕਰਲਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੂਪ ਦੀ ਨੀ, ਅੰਦਰਲੇ
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ਤੱਤ ਦੀ ਐ। ਤੇ ਤੱਤ ਇਹ ਐ ਤਾਇਆ ਿਕ ਆਪ ਚੁੱਪ ਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਲੜ ਰਹੇ ਐਂ। ਲੜ ਰਹੇ ਐਂ ਤ ਕਦੇ
ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਆ ਜੂ!”

