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ਪਾਲੀ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੀ ਪੇਿਮਕਾ’ : ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਸਰੋਕਾਰ
ਡਾ.ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਪਾਲੀ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਬਹਚਰਿਚੱ
ੁ
ਤ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ
ੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕੇ ਮੰਚ )ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆਵ ( ਬਹਤ
ੁ ਪੌੜਤਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਸਮੱਿਸਆਵ ਦੀ ਬੌਿਧਕ ਪਕੜ ਉਸ(
ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਪਸਤੁਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪਖੋਂ ਬਹਤ
ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਹੋਰਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਹੱਥਲਾ ਨਾਟਕ ‘ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੀ ਪੇਿਮਕਾ’, ਜੋ ਹਾਲੇ ਅਣਪਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਇਸਦਾ
ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਿਦੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚੋਂ )ਪਜਣ ਵਾਲੀ3 ਗੰਭੀਰ
ੁ
ੁ ਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਬਹਤ
ੁ
ਅਤੇ ਅਣਛੁਹੀ3 ਸਮੱਿਸਆਵ ( ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਿਚਤ
ਹੰਦ
ੁ ਤਦਬੀਲੀ3 ਵੀ ਵੇਖੀ3 ਹਨ।
ਕੌੜੀ3 ਯਾਦ ਛੱਡਕੇ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵ ਿਵਚ ਬਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਸ ਝ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਵਸਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੀ
ਟੱੁ ਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਹੀ-ਗ਼ਲਤ ( ਪਰਖਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ।
ਇਸ ( ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵੀ ਿਫਰਿਕ3 ਦੀ3 ਵੰਡੀ3 ਿਵਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ
ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਬਣਕੇ ਰਿਹ ਗਈ। ਸਮ ਪਾਕੇ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਿਨਤਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਦੋਹ
ਿਧਰ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ( ਤਾਰਿਕਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ
ੁ ਘੱਟ ਲੇਖਕ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਨ ਅ ਉਨ? ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਵਚ
ਜੁਅਰੱਤ ਬਹਤ
ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਸਮੱਿਸਆਗਸਤ ਸਿਥਤੀ ( ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੰਢਾਉਂਿਦ3 ਹੋਇ3 ਕੁ ਝ ਕੌੜੀ3 ਗੱਲ
( ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਿਜਨ? ਸਿਥਤੀ3 ਅਤੇ ਪਿਰਸਿਥਤੀ3 ( ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ
ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਖੱਤੇ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ3
ਸਗੋਂ ਉਨ? ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ? ਸਾਿਰ3 ਿਖੱਿਤ3 ਤੱਕ ਜਾ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ
ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਨਾਟਕ ਿਸਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਸਗੋਂ
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ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਰਵੇਸ਼ ( ਆਪਣੀ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਦੀ
ੁ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਬਹਤ
ਅਪਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ3 ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨੱੁ ਖ ਦੇ ਆਿਦ ਕਾਲੀ ਪਸ਼ੁ-ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਜੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ
ੁ
ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਭੰਨਤਾਵ ਿਵਚ ਵੰਡੇ ਹੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਨੇ ਬਹਤ
ਸੰਕਟਮਈ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਪਬੰਧ ਜ ਿਫਰਕੇ ਲਈ ਜੋ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਗਦੇ
ਹਨ ਤ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ( ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਤਾਕਤ ਜ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਿਧਰ
ੁ ੀ ਹੈ ਉਸ )ਪਰ ਬਹ-ੁ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਹੰਦ
ਹੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜਦ ਿਸਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਿਹੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ3
ਵੱ◌ੰਡੀ3 ( ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ3 ਹਨ ਤ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸਾਹੀ ਦਾ
ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਹਰ ਿਧਰ ( ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਿਸਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ
ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਬਰਤੀ ਕਾਰਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ
ਬਦਅਮਨੀ ( ਅੰਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਜਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਿਸਰਫ ਸਰਕਾਰ ਿਵਰੋਧੀ
ੁ ਾ ਹੈ। ਇਹੋ
ਿਧਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ( ਕੁ ਚਲਣ ਜ ਦਬਾਉਣ ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੰਦ
ਮਸਲਾ ਹੈ ਿਜਸ( ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਾਲੀ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੀ ਪੇਿਮਕਾ’ ਿਵਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ
ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਲੀ ਭੁਿਪੰਦਰ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੀ ਪੇਿਮਕਾ' ਿਵਚ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਬੰਧ ਹੇਠ ਪੈਦਾ ਹੋਈ3
ਸਿਥਤੀ3 ਿਵਚ ਪੁਲੀਸ ਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ3 ਨੀਤੀ3 ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ, ਦੋਵੇਂ ਿਧਰ
ੁ ੀ3 ਹਨ। ਜਦ ਿਕਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਬੰਧ ਦੀ3 ਨੀਤੀ3 ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਸਾਿਬਤ ਹੰਦ
ਿਫਰਕੂ ਲੀਹ )ਪਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਿਫਰਕੂ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ( ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ? ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਅਤੇ
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ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਾਲ ਿਵਚ ਫੱਸ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹੰਸਾ )ਪਰ ਉਤਰ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਿਲਖੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ ਦੇਵ, ਅਨੀਤ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ
ੁ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ
(ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ)। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਨ? ਿਤੰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ( ਬਹਤ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਕਰਦਾਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ( ਪੇਸ਼
ੁ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਬੌਿਧਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵ ਪੁਲੀਸ ਿਵਚ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਵਚਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਹਤ
ੁ ਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨੱੁ ਖ
ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਪਿਵਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਮਿਹਕਮੇ ਿਵਚ )ਚੇ ਔਹਦੇ )ਪਰ ਹੰਦ
ਦੀ3 ਆਮ ਪਿਵਰਤੀ3 ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪਰਦਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮਿਹਕਮੇ ਿਵਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ3 ਸਾਰੀ3 ਮਾੜੀ3 ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜਿਰਮ ( ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੋਵੇ ਜ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ? ਦੀ3 ਕਾਰਵਾਈ3 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਤ ਿਸਪਾਹੀ3 ( ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,
ਹਰ ਤਰ? ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਉਹ ਿਨਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ? ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਿਸਰਜ ਕੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਾਠਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ
ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਰਵ ਧਾਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰਵ ਧਾਰਣ ਦੇ ਚਲਿਦ3
ਪਾਠਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਚੇਤਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਅਨੀਤ। ਅਨੀਤ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਪਤੀ )ਪਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ
ਐਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਿਵਚ ਨਵੀਂ ਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਰੀਝ ( ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋਚਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ( ਜਾਣਿਦ3 ਹੋਇ3 ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ
ੁ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਸੋਚ
ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੰਦ
ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ੁ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ
ਅਨੀਤ ਕੁ ਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਿਰ3 ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਲੀਨ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰਦ
ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਹੀ ਅਨੀਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾ ( ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਉਸਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ
ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ( ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
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" ਅਨੀਤ: ਿਪਛਲੇ ਦੱਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹ । ਖੜਕੀ ਖੋਲ?ੋ ਤੇ ਗੋਲੀ3-ਗੋਿਲਆ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਦੇ
ਨੇ। ਹਾਏ ਅਸਮਾਨ ( ਛੂਹ
ੰ ਦੇ ਪਹਾੜ...ਰੂੰ ਦੇ ਗੋਹਿੜ3 ਵਰਗੇ ਬੱਦਲ...ਪਹਾੜ )ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਿਸਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ
ਦੇਵਦਾਰ ਤੇ ਚੀਲ? ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ...ਿਨੱਕੀ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਸੁਫ਼ਿਨ3 ਿਵਚ ਵੇਖਦੀ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਸ । ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ
ੁ ਖੁਸ਼ ਸ ! ਪਰ ਇਨ? ਅੱਤਵਾਦੀ3 ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਿਨ3 ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵ,
ਪੋਸਿਟੰਗ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬਹਤ
ਇਨ? ( ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ?"
ਇਥੋਂ ਨਾਟਕ ਕਲਪਨਾ ਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਿਬਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਕੌੜੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਦੇਵ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਿਕ ਦਿਹਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ( ਹੰਢਾ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ
ੁ ਉਸ( ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਹ ਅਨੀਤ ( ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਿਗਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਣ
ੁ ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ:
ਅਨਕੂ
"ਦੇਵ : ...ਇਸ ਿਕਤਾਬ -ਕਿਵਤਾਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਤਨੀ
ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਿਜੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਿਜਸ ( ਪਹਾੜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈਂ, ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਿਫਰਦੇ ਨੇ।"
ਪਰ ਦੇਵ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਿਕਰਦਾਰ ( ਆਪਣੇ ਨਾਟਕੀ
ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁ ਣ ( ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ੁ ੇ ਸਾਰ ਸਾਰੀ ਿਦੱਲੀ ਿਹੱਲ ਪਈ ਐ।
“ਦੇਵ: ਸਾਲਾ ਸੌਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ? ਸਵੇਰ ਹੰਦ
ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ‘ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਖੇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ?”
“ਗੁ ਰਨਾਮ: …ਗਾਮਾ ਤੇ ਿਬੱਕਰ ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰੀਆ। ਿਜਹੜਾ ਗੋਪਾਲਪੁਿਰਓਂ ਏਰੀਆ ਕਮ ਡਰ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ
ਆਪ , ਉਸ ਦੀ… ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਸ( ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ( ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਮਨ ‘ਚ ਆਈ ਸਾਿਲ3 ਨੇ
ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ…ਸਾਰੀ ਰਾਤ…!”
ਇਥੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਜਥੇ ਦੇਵ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਿਵਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ
ੁ ਿਤੱਖਾ ਪਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾਲ
ਕਰਤੂਤ ਪਤੀ ਕੋਈ ਬਹਤਾ
ੁ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਟਕ
ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਪਤੀਤ ਹੰਦ
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)ਸਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਿਭਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੁਲੀਸ
ਦੀ3 ਅਿਜਹੀ3 ਕਰਤੂਤ ( ਦਬਾਉਣ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ:
“ਗੁ ਰਨਾਮ: ਅੱਧੀ ਨਗਰੀ ਤ ਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗੀ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪਈ ਿਸਿਵਲ ਹਾਸਿਪਟਲ। ਡਾਕਟਰ
ਵੀ ਗ ਹ ਸਾਲਾ ਆਪਣੇ ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ।
…
ਗੁ ਰਨਾਮ: ਜਨਾਬ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਕੁ ਝ ਹੋ ਜੂ। ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗੀ ਮੁੰਿਡ3 ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਈ3
ਸਾਿਲ3 ਦੇ।”
ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਜਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲ ਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ? ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ( ਬਹਤ
ੁ
ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਕੇ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ੁ ਭਾਰੀ ਦੁਿਬਧਾ ਵਾਲੀ
ਨਾਟਕ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਕ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ, ਜੋ ਬਹਤ
ੁ
ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਅਨਸਾਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ( ਿਬਲਕੁ ਲ ਠੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਦਲ਼ੀਲ ਭਾਰੀ ਹੋਣ )ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ( ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਪਨਾਉਣਾ
ੁ ਾ ਹੈ। ਅਜਨਬੀ ਦਾ ਘਰ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼ ਬਹਤ
ੁ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ
ਚਾਹੰਦ
ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਿਨਡਰਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ? ਿਤੰਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਆਪੋ ਿਵਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ
ਸਮੱਿਸਆ ( ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਨਵੀ ਪਿਹਲੂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਿਸਰਫ
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ )ਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਬੇਵਸਾਹੀ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਟੱੁ ਟ ਭੱਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
“ਅਨੀਤ: ਿਜਸ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਿਪਐ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਦੇਵ! ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ 3, ਜੇ ਪੁਿਲਸ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੁ ਝ ਹੋ ਸਕਦੈ ਤ ਲੋਕ ਿਕਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੁਿਲਸ
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।”
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ਅਨੀਤ ( ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇਵ )ਪਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਉਸ( ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀ3 ਸਿਥਤੀ3 ਤੇ ਪਿਰਸਿਥਤੀ3 ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ( ਮਿਹਸੂਸ
ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਿਹੰਸਾ )ਪਰ )ਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ( ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ3 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ( ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਜ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਚਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਕੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪੱਖ
ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੀਡੀਆ ( ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ3 ਦੀ3 ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ3 ਖਬਰ ( ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ3 ਵਧੀਕੀ3 ਦੀ3 ਸਾਰੀ3 ਖਬਰ ਦਬਾ ਿਦੱਤੀ3 ਜ ਦੀ3 ਹਨ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ
ੁ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ ਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹੋ ਿਜਹੀ3 ਸਿਥਤੀ3 ਿਵਚੋਂ ਪੈਦਾ
ਕਾਰਣ ਵੱਲ ਬਹਤਾ
ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ( ਿਵਚਾਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮਨੱੁ ਖੀ ਹੱਕ ( ਬੌਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ( ਦੋਹ ਪਾਿਸ3 ਦੀ
ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਜਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ( ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ )ਥੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ3 ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ3 ( ਵੀ ਅਣਕਿਹਆ ਸਮਰਥਨ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆੜ
ੁ ੇ ਹੋਣ।
ਿਵਚ ਵਧੀਕੀ3 ਕੀਤੀ3 ਜਾਣ ਜ ਹੋਰ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜ ਹੰਦ
ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ? ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਜ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਕ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ( ਪੇਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਆਪਣੀ ਪੇਿਮਕਾ ਦੇ ਕਿਹਣ )ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ
ੁ ਾ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹਿਥਆਰ
ਪੇਿਮਕਾ ( ਪੁਲੀਸ ਵਾਿਲ3 ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੰਦ
ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ3 ਗੁ ਮਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ( ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ3। ਨਾਟਕਕਾਰ
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਿਹੰਸਾ ( ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਿਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਖਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ? ਦੀ3 ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ
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ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ3 ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ3 ਹਨ। ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ
ਲਗਦੇ ਹਨ।
“ਅਜਨਬੀ: ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਹਣ
ੁ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। ਸਾਿਰ3 ਨੇ ਅਸਾਲਟ ਚੁੱਕ ਲਈ3
ੁ ਾ ਹੈ ਹਰ
ਹਨ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ? ਹੀ ਹੰਦ
ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਜੇ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਿਖੱਿਚਆ ਜਾਵੇ।”
ੁ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ )ਪਰੋ ਨਾਅਰਾ ਤ ਉਹ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਅਨਸਰ ( ਵੱਖ ਰਖਣਾ ਬਹਤ
ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ? ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਜਦੋ
ੁ ਵੱਧ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਤਰ? ਦੇ
ਜਹੱਦ ਦੇ ਭੱਟਕਣ ਜ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁ ੰਜਾਇਸ਼ ਬਹਤ
ੁ ਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ (
ਸੰਘਰਸ਼ ( ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ( ਇਨ? ਿਵਚ ਘਸਪੈ
ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ? ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ( ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ
ਦੀ ਹਮਾਇਤ ( ਤੋੜਨਾ।
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ( ਿਦਸ਼ਾਹੀਣ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ3
ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ3 ਦੇ ਿਸਰ ਲਾ ਿਦੰਦੀ3 ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਰ ਤਰ? ਦੀ3
ਕਾਰਵਾਈ3 ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ3 ( ਹੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ( ਇਨ?
ਕਾਰਵਾਈ3 ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਗੂ ਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ? ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚਲੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਿਵਚਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਤਰ? ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੂਰਵਲੀ ਘਟਨਾ
ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਜਨਬੀ ਅਰਥਾਤ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੀ ਪਿਮਕਾ ਨੀਲੂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ:
“ਅਜਨਬੀ: …ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ…ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਪੰਜ ਿਦਨ ਪੰਜ
ਰਾਤ ਉਸ( ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੇ…”
ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ? ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਖੁਲ?ੇ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ
ੁ ਾ ਹੈ ਜ
ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਅੱਤਵਾਦੀ3 ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦਾ ਇਨ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੰਦ
ਬੈਠਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਨਵੀ ਕਰਤੂਤ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਿਦੱਤੀ
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ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਿਦ3 ਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਹਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਪਾਹੀ3 ਵਰਗੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜ ਇਨਾਮ ਖਾਤਰ ਜ ਿਫਰ ਕੰਮ ਦੇ ਤਨਾਓ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵੀ ਿਕਰਦਾਰ ( ਭੁਲਾਕੇ
ਕੌਝੀ3 ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਹਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ( ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਹੋਈ ਅਿਜਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ( ਕੇਂਦਰ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦਾ
ਉਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ( ਫੜਕੇ ਿਲਆਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਿਫਰ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਇਸੇ ਤਰ? ਦੀ ਇਕ ਿਪਛਲੇਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ
ੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੇਿਮਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਇਕ ਅਜਨਬੀ (ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ) ਦਾਖਲ ਹੰਦ
ਉਸਦੀ ਪੇਿਮਕਾ ( ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਦੇਵ ਦੀ ਹਵੱਸ ਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਤਮਹੱਿਤਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ? ਦੀ3 ਘਟਨਾਵ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਿਲ3 ਦੀ3
ੁ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ3 ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਿਸਰਜ ਿਦੰਦੀ3 ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋਵੇਂ
ਘਟਨਾਵ ਬਹਤ
ਿਧਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦੀ3। ਅਤੇ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮ ਚਲਦਾ
ੁ ਾ ਹੈ।
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਤ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੰਦ
ਦਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ
ੁ ੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀ3 ਲੈਣ ਜ
ਮੁਕਾਬਿਲ3 ਦੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਤਰ? ਦੇ ਹੰਦ
ਅੱਤਵਾਦੀ3 ( ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ3 ਕਾ(ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ3 ਤੋਂ ਬਚਣਾ।
"ਅਜਨਬੀ: ...(ਤੜਪ ਕੇ) ਹ , ਪੁਿਲਸ ਿਰਕਾਰਡ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮੈਂ ਿਮਿਸਜ਼ ਦੇਵ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ
ਮਰ ਚੱਕਾ ਹ । ਨਾਕੇ ਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਤੇ ਪਤੈ...(ਅਿਧਕਤਮ ਦਰਦ ਨਾਲ) ਪਤੈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੌਣ
ਮਿਰਆ ਸੀ ਉਸ ਝੂਠੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ! ਪੰਜ ਭੈਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇਕ ਬੇ ੱਵਾ ਮ ਦਾ ਿਸਰਫ ਸਤਾਰ
ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ।"
ੁ ਾ ਹੈ ਜਦ ਅੰਨੀ ਿਹੰਸਾ ਿਵਚ ਮਰਨ ਵਾਿਲ3 ਿਵਚ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ
ਇਸ ਤਰ? ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੰਦ
ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਿਹੰਸਾ ਿਹੰਸਾ ( ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹ ਪਾਿਸ3 ਦੀ3 ਦਲੀਲ ਬਦਲੇ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ3 ਹਨ।
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ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਿਵਗੜੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੋਵ ( ਕਟਿਹਰੇ
ਿਵਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਅਤੇ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਆਪੋ ਆਪਣੀ3 ਸਫਾਈ3 ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ
ਅਨੀਤ ਦੀ3 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦਲੀਲ ਅੱਗੇ ਉਨ? ਦੀ3 ਸਾਰੀ3 ਦਲੀਲ ਿਵਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੰਦ
ੁ ੀ3
ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਿਜਹੀ3 ਸਿਥਤੀ3 ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਤ
ੁ ੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਦ3 ਤ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੰਦ
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ3 ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਬਣੀ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ( ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ
ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਟੈ ੱਰਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰਨ ਿਧਰ ( ਵੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ:
“ਅਜਨਬੀ: ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ( ਆਮ ਲੋਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾ
ੁ ੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ। ਆਮ ਲੋਕ ( ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਅਰਥ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ…ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ
ੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਟੈਰਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ( ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਕ ਿਮਸ਼ਨ
ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਤ ਉਹ ਹੰਦ
ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ।”
ਇਸੇ ਹੀ ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਅਿਹੰਸਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਿਨਖੇੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ੁ ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ ਿਮਿਸਜ਼ ਦੇਵ, ਜੋ ਫੈਲੀ
“ਅਜਨਬੀ: ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਤ ਿਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰਦ
ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ। ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮ ਦੀ ਕੁ ੱਖ ਿਵਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।…”
ੁ ੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਰਕਹੀਣ ਜਾਪਦੀ ਿਹੰਸਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੰਦ
ਅਨਸਰ ਇਸ ਿਸਲਿਸਲੇ ( ਚਲਦਾ ਰਖਣ ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ:
"ਅਜਨਬੀ: ਮੈਂ ਮਰ ਿਗਆ ਸ । ਪਰ ਮੇਰਾ ਨ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੁਿਲਸ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ।
ਦੋਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸੀ। ਟੈਰਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ...।"
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ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ( ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਿਧਰ ਆਪਣੀ3 ਸਾਰੀ3
ੁ ਵੱਧ ਜ ਦੀ3 ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ
ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ3 ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤ ਿਫਰ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀ3 ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਬਹਤ
ਨਤੀਜਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ( ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਕਸੇ ( ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਰਆ
ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤ ਿਦਸ਼ਾ ਹੀਣ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੱਥ )ਪਰ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਟੈਰਰ ਵਧ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ? ਦੇ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਬਣ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਿਸੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਪੱਖੀ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਿਦਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਗ ਧੀਵਾਦੀ ਅਿਹੰਸਾ ( ਵੀ ਿਹੰਸਾ ਤੁੱਲ ਰਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਤੇ ਅਿਹੰਸਾ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁ ਆਚ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਣ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੇਮ ਭਾਵ
ਦੀ। ਿਜਸ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਅਨੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ( ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਕੁ ਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ (
ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਿਚਣਗ ( ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪੇਿਮਕਾ ਨੀਲੂ ਦੇ
ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
ੁ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। ਦਾਰੂ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
“ਅਨੀਤ: ਹ । ਹਲਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਿਵਚ ਘਲ
ਦਾਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਪੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ।”
ਅਨੀਤ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸਦੀ
ਪੇਿਮਕਾ, ਨੀਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਕੇ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚੋਂ ਨਫਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ( ਉਹ ਨੀਲੂ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਅਨੀਤ ਿਪਆਰ ਦੇ ਿਜਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ
ਜਜ਼ਬਾ ਪਿਹਲ ਨੀਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਮੀ ( ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਦੇਵ' ( ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਪਰ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ?ਦੀ। ਿਫਰ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਅਨੀਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੰਦ

11
ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਤਰਲੇ ਿਮੰਨਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅਜਨਬੀ ( ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ:
"ਅਨੀਤ: ਿਫਰ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਧਰਮ-ਯੋਧਾ, ਇਕ ਕਾਮਰੇਡ? ਹੱਥ ਿਵਚ ਬੰਦਕ
ੂ ਫੜ?ੀ
ਹੋਵੇ ਤ ਚੋਰ ਡਾਕੂ 3 ( ਵੀ ਿਫਲਾਸਫ਼ੀ3 ਸੁਝ ਜ ਦੀ3 ਨੇ। ਪਰ ਇਿਤਹਾਸ...ਇਿਤਹਾਸ ਿਨਰਾ-ਪੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ੁ ੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ।"
ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਜ ਦਾ (ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ) ਿਮਸਟਰ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ! ਉਸ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦ
ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਧੇਰੀ ਿਤੱਖੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੱਚ ਉਸ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰਿਹ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ੁ ਸੰਜੀਦਾ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇਿਤਹਾਸ ਿਸਰਜਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ3
ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਥੇ ਬਹਤ
ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ3 ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ3
ਦਲੀਲ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਠੀਕ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਵਕਤ )ਪਰ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਸ( ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਗੁ ਆਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ। ਅਨੀਤ ਉਸ( ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਅਤੇ ਨੀਲੂ ( ਇਕ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੀ ਪੇਿਮਕਾ ਤਕ ਕਿਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਨਬੀ ਉਸ(
ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਜਤਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ? ਦੋਹ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਪਆਰ ਦੀ ਸ ਝ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
“ਅਨੀਤ: ਸ ਝ ਹੈ ਦੇਵ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ ਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹ ..
...ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਲੂ ( ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵ (। ਿਸਰਫ ਉਸੇ ਸ ਝ ਦੇ ਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਦੇਵ।”
ਇਥੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਪਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ( ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ
ੁ ੀ ਹੈ। ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਿਹਰਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰ
ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ( ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੰਦ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਪਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਹੰਿੁ ਦ3 ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੀਉਂਦੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ
ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੀਤ ਿਵਚੋਂ ਨੀਲੂ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਕੇ ਅਜਨਬੀ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਏ ਿਬਨ ਚਿਲਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਦੇਵ ਲਈ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਈ ਮਾਅਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਅਨੀਤ )ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ( ਹੀ
ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪੇਿਮਕਾ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਥ ਦੇਵ ਬਣ ਜ ਦਾ
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ਹੈ। ਇਥੇ ਅੱਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਦਵੰਦ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਜੋ ਦਿਹਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਧਰ ਨਾਲ ਹੀ
ਸੰਬਧ
ੰ ਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਸਗੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ? ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ:
ੁ ੈ? ਜੋ ਟੈਰਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾ(ਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ
“ਅਨੀਤ: ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਕੌਣ ਹੰਦ
ਲਈ। ਟੈਰਰ ਤ ਿਸਰਫ ਟੈਰਰ ਹੈ।
…ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਹਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਵ।
ਦੇਵ: ਤ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਮੈਂ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹ ।
ਅਨੀਤ: (ਿਸੱਧੇ ਤੇ ਸਪਾਟ ਲਿਹਜ਼ੇ ਿਵਚ) ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ
ਅਨੀਤ ਦਾ ਨੀਲੂ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਿਵਚ ਰੂਪ ਤਰਣ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪੇਿਮਕਾ ਵ ਗ ਉਸਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਦੇਵ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਗੁ ੱਸੇ ਿਵਚ ਭਿਰਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ( ਕਬੂਲ
ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਿਵਚ ਉਸ( ਠੀਕ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਨੀਤ ਇਸ ਤਰ? ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨੀਲੂ ਿਵਚ ਰੂਪ ਤਰਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ( ਅਜਨਬੀ ਦੀ3
ਗੱਲ )ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਿਨਰਣਾ ਅਜਨਬੀ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ( ਜ਼ਿਹਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈ ੱਰਿਰਸਟ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ? ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਿਜਸ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਵਸ਼ੇ ( ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦਾ
ੁ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ3 ਿਵਧੀਗਤ
ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ( ਬਹਤ
ਖ਼ੂਬੀ3 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਹੈ ਇਹ ਨਾਟਕ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿਨ3 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ
ੁ ਾ ਹੈ।
ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਅਣਕਹੇ ਪਿਹਲੂ3 ( ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ? ਸਫਲ ਹੰਦ

