1
‘ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ’: ਸੰਤਾਪੇ ਪਲ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਿਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਿਹ ‘ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ
ਿਬਰਤ ਤ’, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵ ਗ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ# ਉਨ% ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀ# ਸਿਥਤੀ# ਦਾ
ਿਬਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀ# ਪਈ# ਹਨ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਿਬਆਨੀਆ ਿਵਧੀ ਨਾਲ
ਿਲਖੀ# ਹੋਈ# ਇਨ% ਕਹਾਣੀ 1 ਦੋ ਵਰਗ ਿਵਚ ਵੰਡਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਨ% ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ‘ਸੰਤਾਪੇ
ਪਲ’ ਅਤੇ ‘ਉਲਝੇਿਵ# ਸੁਲਝੇਿਵ# ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ’ ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ# ਿਵਚੋਂ ‘ਸੰਤਾਪੇ ਪਲ’ ਦੀ#
ਕਹਾਣੀ# ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਗਰ ਨੇ ਇਨ%
ਕਹਾਣੀ# ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਲੋਕ ਦੀ, ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚਲੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ 1 ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨਗਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦ# ਉਸਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 1 ਬਹੁਤ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਲਖਾਰੀ ਵ ਗ ਉਸ 1 ਮਿਹਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਕ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਿਫਰਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ
ਵਧੇਰੇ ਉਘੜਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਜਦੋਂ ਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਹਰ ਕਾਸੇ 1
ਚੁਪਚਾਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜ ਕੌੜੇ ਘੁ ੱਟ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ 1 ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼
ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 1 ਸਮਝਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ
ਕਰਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਜਸ ਦੌਰ ਿਵਚੋਂ ਗੁ ਜ਼ਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਲੋਕ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ
ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨਾਲ ਵੀ ਦਵੰਦ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸ ਝੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਿਵਚ ਰਾਜ਼ੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 1 ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਗਰ
ਨੇ ਆਪਣੀ# ਕਹਾਣੀ# ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ% ਕਹਾਣੀ# ਿਵਚ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦੇ ਸੰਕਟ 1 ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਿਸੱਿਧ# ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ# ਕਹਾਣੀ# ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਿਥਤੀ
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ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ ਉਨ% 1 ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੋਂਈਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਕੇ
ਮਾਈਗੈਂਟ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਚਲੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਣ ਘੱਟਿਗਣਤੀ ਵਸੋਂ
ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੇਗਾਨਗ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਵਤਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ1 ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ#
ਕਹਾਣੀ# ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ% ਕਹਾਣੀ# ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉਨ% ਮਸਿਲ# ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ “ਕਾਚਰੂ”
ਵਰਗੇ ਘੱਟਿਗਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰ 1 ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਕੇ ਜ
ਬੇਵਤਨਾ ਹੋਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ% 1 ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਉਨ ਹੀ ਮੋਹ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਹੈ ਿਜੰਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਿਸ਼ੰਦੇ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ# ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਰ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਸ਼ਤ ਿਵਚ
ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੋਂਈ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਿਵੱਛੜਨ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਚ
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਵਿਰ%# ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ
ਿਹਜਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਨ 1947 ਿਵਚ ਮਾਨਵ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਿਹਜਰਤ ਨਾਲ
ਿਸਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸਗੋਂ ਲੱਖ ਲੋਕ 1 ਿਰਫੀਊਜੀ ਬਣਾਕੇ ਇਕ
ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ 1 ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਲੋਕ ਲਈ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਕੇ ਉਨ% ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸੀ, ਉਸ 1 ਵੀ ਿਫਰਕਾਪਸਤੀ ਦੀ# ਸੌੜੀ#
ਲੀਹ >ਪਰ ਵੰਡਣ ਦੀ# ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਗਈ#। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ
ਹਰ ਧਰਮ 1◌ੇ ਕਲ਼ਾਵੇ ਿਵਚ ਲੈਕੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਖੁੱਲ%-ਿਦਲੀ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਭਾ ਿਵਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਿਵਚ ਵੀ ਦਿਹਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ# ਜੜ% ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ
ਨੇ। ਉਨ% 1 ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸ ਝਾ ਿਵਰਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸਾਹੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ
1 ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ। ‘ਲੱਲ-ਦੈਦ’ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੁ ਝ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਲ-ਦੈਦ, ਜੋ ਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ
ਇਕ ਜੋਗਣ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਿਵਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਯਾਨਕ ਕਥਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ# ਦੀ ਮ ਵ ਗ ਹੈ । ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਗਰ ਨੇ ‘ਲੱਲ-
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ਦੈਦ’ ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ ਝੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਪਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਲੱਲ-ਦੈਦ ਦੇ ਿਬਰਤ ਤ 1 ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵਚ ਪੁਨਰ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੱਯਦ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਇਕ ਿਹੰਦ ੂ ਸਾਧਵੀ ‘ਲੱਲ-ਦੈਦ’
ਦੀ# ਅਸਥੀ# ਗੰਗਾ ਿਵਚ ਜਲ-ਪਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਦੁਆਰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਿਹੰਦੂ
ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ 1 >ਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ
ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਜਦ ਉਨ% 1 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੱਲ-ਦੈਦ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਵਰ%ੇ ਉਨ% ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ
ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤ ਲੋਕ ਉਸ >ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
“ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਨ% ਜਰਵਾਿਣ# ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇਕ ਬੀਬੀ 1 ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਮੀਰ
ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣ...ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੱਗ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ ਉਸ ਿਵਚਾਰੀ ਦੀ# ਅਸਥੀ#
ਚੁੱਕੀ ਿਫਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤ ਿਨਰਾ ਿਨਰਾਦਰ ਹੈ ਇਨ% ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥੀ# ਦਾ।”
ਪਰ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ% 1 ਵੀ ਲੱਲ-ਦੈਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਨ% ਲਈ ਵੀ ਲੱਲਦੈਦ ਮ ਵ ਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ ਝੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਪਤੀਕ ਮ 1 ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ
ਲੱਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਕੁ ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਮਾ ਕਿਹ ਲਓ ਜ ਦੁੱਖ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਫੀਕ ਮ ਿਬਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਘੜੀ#
ਅਕਿਹ ਤੇ ਅਸਿਹ ਹੋ ਗਈ# ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ 1 ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ- ਆਪਿਣ# ਹੱਥੋਂ ਆਪਿਣ# 1 ਮਰਿਦ# ਵੇਖਦੇ ਹ , ਪਰ ਮਰ ਰਹੇ ਬੰਿਦ# 1 ਆਸਰਾ ਦੇਣ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ।”
ਇਨ ਿਹੰਸਕ ਘਟਨਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਦ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਕੇ ਜੰਮੂ ਜ ਹੋਰਨ ਥਾਵ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਲ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਅਚਲ-ਜਾਇਦਾਦ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ
ਇਸ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ ਝੇ ਿਵਰਸੇ 1 ਦਸਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ:
“>ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ, ਅਣਵੰਡੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸਾਲਮ ਜਾਇਦਾਦ-ਸ ਝਾ ਿਵਰਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਏ ਜ ਛੱਡ ਆਏ
ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ! ਉਹ ਲੱਲ-ਦੈਦ >ਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ। ਪਰ ਲੱਲਾ-ਮ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤ ਸ ਝੇ
ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨ ਹੈ।”
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ਇਥੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਘੱਟਿਗਣਤੀ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਉਨ% ਦਾ ਸ ਝਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਲੱਲ-ਦੈਦ ਜ ਇਸ ਸ ਝੇ ਿਵਰਸੇ 1 ਛੱਡ ਕੇ ਿਕਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਿਵਰਸੇ 1
ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ% ਦਾ ਆਪਣੀ ਮ ਪਤੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਲੱਲ-ਦੈਦ ਤ ਦੋਹ ਭਰਾਵ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ
ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਜਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਿਵਰਸੇ 1 ਿਮਲਕੇ ਿਸਰਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ ਝੇ ਜਤਨਾ ਨਾਲ ਇਸ1 ਇਕ
ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ% ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਸ ਝੇ ਿਵਰਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ
ੁ ੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਹਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸ ਝੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਪਤੀਕ ਲੱਲ-ਦੈਦ 1 ਇਹ ਬੇਰਖ਼
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਦੀ# ਅਸਥੀ# ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਾਕਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਜਹਲਮ ਦੀ# ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ% ‘ਲੱਲ-ਦੈਦ’ ਦੀ ਕਥਾ
ਰਾਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ ਝੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਿਕਸੇ 1 ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੱਲ-ਦੈਦ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ:
“ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪਾਸ ਰਹ ? ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁ ੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਕ ਮ ਹ ਅਤੇ ਮ ਆਪਣੀ ਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਿਫਰ ਐਸੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ?”
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਮ ਵਰਗੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ 1 ਹਰ ਕੋਈ ਅਣਗੋਿਲ਼ਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ
ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਿਹ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਇਕ’ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲਾ ਪਾਤਰ
‘ਕਾਚਰੂ’ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗੈਂਟ ਬਣਕੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ1 ਿਰਫੀਊਜੀ ਜ ਮਾਈਗੈਂਟ ਸੱਦੇ ਜਾਣ >ਤੇ
ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਕਾਚਰੂ’ ਆਮ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਵਚਰਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ1
ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ# ਗੱਲ ਕਾਰਣ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਵਿਸਆ
ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਹੋਣ >ਤੇ ਉਸ1 ਸੀਨਗਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਹੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸੀਨਗਰ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਰਕ ਿਸਰਫ ਇੰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ
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ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਜੰਮੂ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਿਹਰੇ ਹੇਠ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਦ# ਉਸ1 ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਸਦੇ ਸੁਫਨੇ ਿਵਚ ਉਸ1 ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ% ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦਾ ਇਕ ਸਾਥੀ ਉਸ1
ਪਾਹੁਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਕੱਿਤਆ, ਇਹ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀ# ਰੋਟੀ# ਤੈ1 ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਤ ਇਥੇ ਘਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇਥੇ ਕੀ ਹੈ?
ਕੁ ਝ ਵੀ ਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤ ਇਕ ਮਾਈਗੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰ ਕੁ ਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਿਪਆਰਾ ਿਜਹਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂ।”
ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਇਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਇਨਸਾਨ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ
ਪਾਹੁਣਾ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਮਾਈਗੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਜ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਨਾਓ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਿਨਸਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਿਕ
ਿਸਰਫ ਇਕ ਰਾਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ:
“ਰਫ਼ੀਕ! ਅੱਜ ਮੈ1 ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਚਲ। ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।
ਇੰਜ ਮੈਂ ਬੇਵਤਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਿਮਟਾ ਸਕ ਗਾ ਅਤੇ -ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕ ਗਾ। -ਕੇਵਲ
ਇਕ ਰਾਤ ਯਾਰ!”
“ਕਾਚਰੂ’ ਿਕਉਂਿਕ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ% ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ੳੇ◌ੁਸ1
ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ, ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼
ਕਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ# ਪੁਰਾਣੀ# ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ# ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ 1 ਿਨਡਰ ਹੋਕੇ ਜਤਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੇਖ਼ੌਫ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲਦੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਟੁੱਟ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਤ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰ ਿਗਆ ਪਰ ਅਸਲ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ% ਦੇ ਤੌਖ਼ਿਲ# ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ
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ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਿਰਹਾ। ਉਸਦੇ ਡਰ
ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਇਕ 1 ਿਸਰਫ ਸੁਪਨੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਥਤੀ
ਦਿਹਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਿਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ
ਿਰਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਹੀ ਨਾਇਕ ਹੋ ਿਨੱਬੜਦਾ ਹੈ।
ਸਨ 1947 ਿਵਚ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਫੀਊਜੀ ਜ ਮਾਈਗੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਸਦੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਇਕ ਪੀੜ%ੀ,
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਲਕੁ ਲ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ
ਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਿਹਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲ# ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ
ਸਰਹੱਦ ਨੇ, ਇਕੋ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ 1 ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਥ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ
ਅਮਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਏ ਿਫਰਿਕ# ਿਵਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਿਸੱਟੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ
1 ਿਮਲੇ। ਇਨ% ਿਵਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਿਵਚ ਦੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ >ਭਰਦੀ# ਹਨ; ਇੱਕ ਤ ਧਰਤੀ >ਪਰ ਸੁਵਰਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਬਲ਼ ਿਰਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ >ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ >ਤੇ ਆਪਣਾ
ਅਸਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਫੀ# ਵਰਗੀ ਖੁਲ% ਿਦਲੀ ਦਾ ਪਤੀਕ ਿਰਹਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅੱਜ ਿਫਰਕਾਪਸਤੀ ਦੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਿਹੱਸਾ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਜਦ ਕੋਈ ਘੱਟਿਗਣਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਿਬ# ਿਵਚ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ1 ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ
ਿਵਚ ਹੀ ਮਾਈਗੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਲਣਾ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਦਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰ ਅਤੇ ਘਰ 1 ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਾਚਰੂ’ ਵਰਗਾ ਿਕਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ
ਇਸ ਤਾਸਦੀ 1 ਿਨੱਤ ਹੰਢਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ1 ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਪਾਹੁਣਾ ਸੱਿਦਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ
ਿਵਚ ਮਾਈਗੈਂਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਚ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਿਵਚ ਪਾਹੁਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਜੋਕੀ ਯਥਾਰਥ ਸਿਥਤੀ 1
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਦੌਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਇੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ
ਵੀ ਉਸ1 ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਹੈ।
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ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਾਚਰੂ’ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੀ ਸਿਥਤੀ 1 ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਕਾਚਰੂ’
ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਹੀ ਨਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਗਰ ਦੀ# ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀ# ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਇਕ ਸਧਾਰਣ
ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਸਿਥਤੀ# ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਪਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਡਰ
ਅਤੇ ਸਿਹਮ ਿਵਚ ਜੀਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਸਰਫ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੁ ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ#
ਜੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਉਦਰੇਵ ਉਨ% ਪਾਤਰ 1 ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ।
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚਲੇ ਸ ਝੇਪਣ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ% 1 ਲੱਲ-ਦੈਦ ਦੇ
ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਪਾਤਰ ਜ ‘ਬਾਉਲਾ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਿਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਬਾਉਲਾ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਤਾਪ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਮਾਈਗੈਂਟ ਹੋਕੇ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੋਂ ਗੁ ਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ,
ਲੋਕ ਦੀ# ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਭਾਵੇਂ ਨੀਮ-ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕਾਰਣ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ#
ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜੜ% ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਈਗੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹੰਿਦ# ਉਸ1 ਆਪਣੀ# ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜੜ
ਦੀ ਿਖੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ1 ਆਪਣੇ ਗਰ ਜਾਕੇ ਹੀ ਸਕੂ ਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਸਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜ%ੀ 1 ਇਕ
ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ%ੀ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਿਵਰਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ% ਅਣਜਾਣ ਜ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਣ
ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਅਸੁਰਿਖਅਤ ਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੜੋਂ >ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ
ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਪਤਾਪ ਿਸੰਘ ਲਈ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਸਦੇ ਿਵਰਸੇ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ ਿਜਸਦੀ# ਜੜ%
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਡੂ ੰਘੀ# ਜੰਮੀ# ਹੋਈ# ਹਨ। ਇਸ ਬੂਟੇ 1 ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਮਾਤਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ 1
ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਯੂ ਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ% ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਤਾਪ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮਨੋ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਿਕਸੇ ਜੜ ਪੁੱਟੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਤਾਪ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚਲਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ >ਸਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਿਜਸ ਸਮੱਿਸਆ
ਨਾਲ ਜੂਝ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ >ਪਰ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ# ਿਹੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ
ਉਨ% ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਗਈ# ਹਨ:
“ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਦਾ ਸੋਗ ਅੰਦਰ ਡੁ ੱਬ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਸਿਹਮ ਜਾਣਾ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।”
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਆਸੀ ਆਗੂ #
ਨੇ ਲੋਕ ਦੀ# ਸਮੱਿਸਆਵ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਿਲਆ ਹੈ:
“ਿਕਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਪੂ? ਿਕਹੜੇ ਲੀਡਰ? ਸਾਿਰ# ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਿਦਅਨ। ਹੁਣ ਅਸ ਜਹੇ
ਗਰੀਬ ਗੁ ਰਿਬ# ਕੋ ਰਖੇ ਦਖ ਅਪਣੀ# ਲੀਡਰੀ# ਚਮਕਾਵਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਗੋਲੀ# ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ।”
“ਿਫਰ ਕੀ ਬਣਸੀ ਅਸਦਾ?” ਪਤਾਪ ਿਸੰਘ ਨੇ ਿਚੰਤਾ ਪਗਟਾਈ।
“ਬਣਨਾ ਕੇ ਆ। ਿਸੱਧਾ ਬੇਮੌਤੇ ਮਰ ਗੈਣਾ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਖੇ ਿਚਠੀ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕ ਡ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੈ ਿਜਸਦੀ
ਸਾਿਰ# ਹਲਿਕ# ਤੋਂ ਿਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਲਈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਤਾਪ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ:
“ਹੈਂ ਵਾ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕ ਡ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਮੁੰਗੋ ਤਾ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਆਖਰ ਇਹ ਕਤਲ ਿਕਸ ਨੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਰਹਾ।”
“ਬਾਪੂ! ਇਸ ਕੋ ਆਖਿਦਅਨ ਬੇ-ਮੌਤ ਮਰਨਾ।”
ਇਸ ਤਰ% ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਦੇ ਬੇ-ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ, ਇਨ% ਕਹਾਣੀ# ਅੰਦਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਗਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 1 ਲੋਕ ਦੀ# ਅੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਇਕ ਗਵਾਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ’ ਵਜੋਂ
‘ਜੋਬਨਵੰਤੀ’ ਵ ਗ ਬੇਆਬਰੂ ਹੁੰਿਦ# ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮਰਿਦ# ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ। ‘ਅਗਨੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ’
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ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੀ ਪਾਤਰ ‘ਿਮਤਰੋ’ ਵ ਗ ਇਸ 1 ਦੁਿਬਧਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਸਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ# ਿਵਚ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਕੁ ਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ 1 ਿਕਸ
ਤਰ% ਕਾਇਮ ਰਿਖਆ ਜਾਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਿਸ਼ੰਿਦ# ਦਾ ਸ ਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਇਕ
ਿਫਰਕੇ 1 ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਰਹਾ, ਸਗੋਂ
ਇਸ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਮ ‘ਲੱਲ-ਦੈਦ’ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸ ਝੀ-ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪਤੀਕ ਹੈ।

•

ਕਹਾਣੀ# ਿਬਆਨੀਆ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਿਲਖੀ# ਹਨ।

•

ਇਸਦੀ# ਕਹਾਣੀ# ਿਵਚ ਿਕਸ ਤਰ% ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਭਰਦਾ ਹੈ?

•

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ?

•

ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵਚਲੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 1 ਿਕਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?

•

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਿਸਆ >ਪਰ ਿਟੱਪਣੀ ਿਕਨ ਿਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਸੱਧੀ ਿਟੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

•

ਮਾਈਗੈਂਟ ਜ ਘੱਟਿਗਣਤੀ# ਦੀ ਿਹਜਰਤ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਉਨ% ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ >ਠਦੇ ਉਦਰੇਵੇਂ 1 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਕਸ਼ਮੀਰ 1 ਇਕ ਸ ਝੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਖੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਮਜ਼%ਬ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ

ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦੀ# ਘਟਨਾਵ 1 ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਚਸ਼ਮਦੀਦ

ਗਵਾਹ ਵ ਗ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

1.

ਸੁਪਨੇ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਇਕ

2.

ਲੱਲ-ਦੈਦ ਦੀ# ਅਸਥੀ#

3.

ਸਿਹਮੇ ਪਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ
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4.

ਬਾਉਲਾ

5.

ਗੁ ਆਚੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਭਾਲ

6.

ਇਕ ਗਵਾਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ

7.

ਅਗਨੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

8.

ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਿਬਰਤ ਤ

