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ਪੰ ਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰ ਦੋਲਨ 2020 : ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਦਸ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ( ਟਕਸਾਨ ਉਪਜ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਿਣਜ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ , ਜਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ) ਬਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕ ਅਤੇ ਟ ੰ ਤਕ
ਰਾਟਜੰ ਦਰ ਪਾਲ ਟਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸਿਾਟਲਨਜੀਤ ਟਸੰ ਘ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਤ

ਸਰਿਾਰ ਨੰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਿਾਨੰ ਨ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਿੀ ਲੋ ੜ ਸੀ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਿਸ਼ਿ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸੋਿੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿੁੱ ਿਣ ਬਾਆਦ ਥੈ ਰਿਾਦ
ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਿੇਂ ਟਕਸਮ ਦੇ ਭੂ ਮੰ ਡਲੀਕਰਨ, ਿਪਾਰੀਰਕਨ, ਟਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਦਾ ਟਸੱ ਿਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਡੰ ਕਲ ਤਜਿੀਜ਼ਾਂ, ਗਾਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਟਿਸ਼ਿ ਿਪਾਰ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੁਟੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਖੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਟਿ

ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਟਣਆਂ,

ਕਾਰਪੋਰੇਿਾਂ ਦੇ ਟਹੱ ਤ ਟਿੱ

ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ

ਦਰਟਮਆਨੇ ਟਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱ ਸੇਗੀ
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿੀ ਛੁੱ ਿ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਪੱ ਧਰ ਿੀ ਟਗਰ ਜਾਿੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਕਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਟਿਰੋਧ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਿਾਨੰ ਨਾਂ ਨੰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਿ ਕਿਉਂ ਕਲਆਂਦਾ ਕਿਆ?
ਟਜਿੇਂ ਆਪਾ ਪਟਹਲ਼ਾਂ ਗੱ ਲ ਕਰ ਹਿੇ ਹਾਂ ਟਕ ਇਹ ਨਿੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਿੀ ਟਿਸ਼ਿ ਪਰਬੰਧ
ਅਧੀਨ ਦੇਰ ਸਿੇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਟਣਆਂ, ਪੂੰ ਜੀਪਤੀਆਂ
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ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਿ
ੇ ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਲੱਟਗਆ। ਟਕਉਂਟਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱ ਕ ਤਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਿੀ ਕੋਲ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਟਿੱ
ਰਾਜਾਂ ਟਿੱ

ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ

ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ

ਕਰਿਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਿੀ ਕੋਟਿਡ19 ਕਾਰਨ ਸਦਮੇਂ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਟਿ

ਸੀ।

ਿੀ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਸਦਮੇਂ ਸਕਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ?
ਟਬਲਕੁੱ ਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਿਰੋਧ ਿੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ
ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਟਨਉਮ ਕਲੇ ਮੀਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਟਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਾਂ ਜੰ ਗਾਂ ਯੁੱ ਧਾਂ
ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਿੱ ਡੇ ਸਦਟਮਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਟਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਟਿ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਠੀਕ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿੀ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ
ਰਟਹੰ ਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ

ਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ

ੁਟਣਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ

ਤਾਂ ਨਾ ਪਟਹਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸ ਟਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਟਿ
ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟਿ ਗੈਰ ਲੋ ਕਤੰ ਤਟਰਕ ਧੁਨੀ ਮੱ ਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਟਿ

ਸਮਝਣਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਟਿ ਇੱ ਕ ਮੁਹਾਿਰਾ ਹੈ ਟਕ ਜੇ ‘ਿਟਹੜਕਾ ਖੂਹ ਟਿੱ

ਟਡੱ ਗ ਪਿੇ ਤਾਂ ਖੱ ਸੀ ਿੀ ਕਰ
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ਲੈ ਣਾ ਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰ ਕਿ ਖੂਹ ਟਿੱ

ਟਡਗੇ ਟਕਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਨਿੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਮੜਹ ਟਦੱ ਤੇ। ਪਟਹਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱ ਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀਕਾ ਲਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਐਲਰਜ਼ੀ ਿੈਸਿ ਕਰਨ ਿਾਂਗ ਸੀ।
ਜੇ ਿੇਂਦਰ ਕਵਚ ਿਾਂਿਰਸ ਜਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸਰਿਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਿੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ
ਿੁਝ ਿਰਦੀ?
ਹਾਂ, ਟਬਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਟਹ ਲਿੋ ਟਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਨਮੋਹਨ ਟਸੰ ਘ, ਮੌਨਿੇਕ ਟਸੰ ਘ ਆਹਲੂਿਾਲੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਟਦੱ ਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ
ਦੀ

ਾਲ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਲਪ ਮੱ ਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਿੀਆਂ ਦੇ ਟਹੱ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ
ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਧਰਾਿਾਂ ਕੱ ਢ ਸਕਦੀ
ਸੀ।
ਤਾਂ ਕਿਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਿਾਨੰ ਨ ਨਾ ਿੇਵਲ ਿੇਂਦਰ ਦੀ
ਿਾਂਿਰਸ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ ਿਰ ਕਦੱ ਤੇ ਸੀ, ਅਿਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ
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ਸਮਰਿਨ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਿਾਂਿਰਸ ਅਤੇ ਅਿਾਲੀ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਵੀ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਿਾਨੰ ਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਿੀ ਇਹ
ਦੋਸ਼ ਸੱ ਚੇ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱ ਦ ਤਕ ਸੱ ੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਿੀ, ਕਾਂਗਰਸ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿੱ ਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਿੀ ਪੂੰ ਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਿਧੇਰੇ
ਸਮਰੱ ਥ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੀ ਸਾਟਬਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਲਦੀ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰ ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟਬਨਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ
ਦਬਾਉ ਅਧੀਨ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਟਿ

ਬਦਲਾਉ ਟਲਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਉ ਇੱ ਕ ਦਮ

ਟਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਸੱ ਧੇ ਪਰਭਾਟਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਰੋਧ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਿਾਨੰ ਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ?
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ਸਭ ਤੋਂ ਪਟਹਲੀ ਗੱ ਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟਸੱ ਧੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਘੱ ਿੋ-ਘੱ ਿ ਸਮਰਥਨ
ਮੁੱ ਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਟਗਆ ਹੈ। ਟਜਸ ਦੀਆਂ ਟਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਟਹਲਾਂ
ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਾਮ ਕਮੇਿੀ ਕਰ

ਕੀ
ੁੱ ਹੈ ਅਤੇ ਟਜਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ

ਟਨਤੇਨ ਗਡਕਰੀ ਿਰਗੇ ਟਜੰ ਮੇਿਾਰ ਨੇਤਾ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਕਰਦੇ ਰਟਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨਾਲ ਪਰਾਈਿੇਿ ਮੰ ਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱ ਲਹਦਾ ਹੈ ਟਜਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕ
ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਿ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ
ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਿ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਟਮਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਿੇਗਾ।
ਕਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਿੱ ਲ ਸੱ ਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੰ ਤਾਂ ਵੱ ਧ ਮੁੱ ਲ ਕਮਲੇ ਿਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਿਕਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਟੈਿਸ ਘੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ
ਨੰ ਤਾਂ ਿਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਟਿ ਤਾਂ ਪਟਹਲੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਟਿ ਜਦੋਂ
ਮੰ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ
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ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜ ਟਜਿੇਂ ਸੜਕਾਂ
ਬਣਾੳਣੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਆੜਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਰਗ ਿਜੋਂ ਿਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ
ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਿੀ ਦੀ ਸਿਰਗਿਾਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾਂ ਸਿਰਾਜ
ਅਨੁਸਾਰ ਟਕਸਾਨ ਦਾ ATM ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਪਟਹਲੇ ਇੱ ਕ ਦੋ ਸਾਲ, ਟਤੰ ਨ ਾਰ
ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਨਿੱਜੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਸੱ ਧੀ ਖੇਤੋਂ ਟਜਣਸ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਦੁਆਨੀ
ੁਆਨੀ ਿੱ ਧ ਮੁੱ ਲ ਤੇ ਿੀ ਕੀ
ੁੱ ਜਾਿੇ ਟਕਉਂਟਕ ਮੰ ਡੀਰਕਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਆਂ
ਦਾ ਕਟਮਸ਼ਨ ਬ ੇਗਾ ਪਰ ਅਖੀਰ ਜੀਓ ਦੇ ਮੁੱ ਫਤ ਟਸੰ ਮ ਿਾਂਗ,ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਿੇਗਾ, ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਸਤੀ ਿੇ ਣੀ ਟਪਆ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਿਾਰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਸਮਰਿਨ ਮੁੱ ਲ ਖਤਮ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ
ਪਟਹਲੀ ਗੱ ਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਦੇ
ਟਬਆਨ ਇਸੇ ਦਸ਼ਾ ਿੱ ਲ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਘੱ ਿੋ ਘੱ ਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਖਤਮ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਬਆਨ ਤਾਂ ਟਕਸਾਨ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰ ਡਾ ਕਰਨ
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ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਟਜਬ ਠਟਹਰਾਉਣ ਲਈ ਟਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੈਸੇ
ਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਜਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱ ਿੋ ਘੱ ਿ
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਨਾ ਕੇਿਲ ਐਲਾਟਨਆ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਟਿ ਖਰੀਦ
ਿੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਿੀ ਇਕ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਟਿ
ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਟਰਆਣੇ ਟਿ

ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਬਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਸਰਕਾਰ
ਕਦੇਂ ਟਿਦੇਸ਼ੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕਦੇ ਨੋਿ ਬੰ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱ ਢਣ ਅਤੇ ਕਦੇ GST
ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਿਾਲਾ ਘਾਿਾ ਪੂਰਨ ਦੇ ਗੱ ਪਾਂ ਿਰਗੇ ਬਹੁਤ ਿਾਅਦੇ ਕਰ
ਅਤੇ ਮੁਕਰ ਕੀ
ੁੱ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮੁੱ

ਸੁਟਹਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ

ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਫਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱ ਿੋ-ਘੱ ਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ
ਕੀਮਤ ਸੂ ਕ ਅੰ ਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਿੇ, ਘੱ ਿੋ-ਘੱ ਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਹਰ ਹਾਲਤ
ਟਿ

ਫਸਲ

ਕਣ
ੁੱ
ਦਾ ਨਿਾਂ

ੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਿੇ।

ਿੀ ਸਰਿਾਰ ਹੁਣੇ ਸਮਰਿਨ ਮੁੱ ਲ ਖਤਮ ਿਰ ਦੇਵੇਿੀ?
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ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਥਤੀਆਂ ਟਿ

ਲਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਜਮਹਾਂ ਜੋੜ

ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਿਧਾਨ ਸਭਾ ੋਣਾਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਲੇ ਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਟਲੱ -ਗਟੜੱ ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗੀ। ਟਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ
ਮੁੱ ਲ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦੇਿੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ
ਘੱ ਿ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੰ ਝ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ
ਟਸੱ ਲ ਟਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਦਾਣਾ ਛੋਿਾ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਦਾਣੇ ‘ਤੇ ਦਾਗ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਹਾਟਨਆ ਨਾਲ ਘੱ ਿ ਮੁੱ ਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱ ਕਰੀ ਕੁਝ ਦੁੱ ਧ
ਤਾਂ ਦੇਿੇਗੀ ਪਰ ਮੀਂਗਣਾ ਘੋਲੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਬਾਹਾਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਿੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਚ- ਿਕੜੱ ਚੀਆਂ ਦਾ ਸਰਿਾਰ ਨੰ ਿੀ ਿਾਇਦਾ ਹੋਵੇਿਾ?
ਅਸਲ ਟਿ

ਤਾਂ ਟਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਿੱ ਲੋਂ ਥੁਟੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ

ਿਾਰੀ ਟਸਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਟਿਆਜ਼ ਪੈ ਟਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਨਿੱਜੀ ਕੰ ਮ ਟਜਿੇਂ ਬੱ ਟ ਆ ਦੇ ਟਿਆਹ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤਕ ਅੱ ਗੇ ਪਾਏ
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ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ

ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱ ਕ ਕੇ ਘੱ ਿ ਮੁੱ ਲ ‘ਤੇ ਿੀ ਤੁਰੰਤ ਫਸਲ

ਿੇ ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ
ਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਵਚ ਵੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਸੀ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਬੰਧ ਟਿ

ਸੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਕਉਂਟਕ ਕੋਈ ਿੀ ਖਰੀਦਾਦਾਰ

ਜਾਂ ਿਪਾਰੀ ਮੰ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿੀ
ਲਾਈਸੰ ਸ ਲੈ ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਿੀ ਅੱ ਗੇ ਖਰੀਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਟਕਸਾਨ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਟਹੰ ਗੇ ਭਾਅ ਿੇ
ਕਮਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਟਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਨਿੇਂ ਪਰਬੰਧ ਟਿ

ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ

ਤਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿੱ ਡੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ

ਿਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰ ਿ ਟਕਸੇ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁ ਲਾ-ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਟਸਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ
‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸਲ
ਕਜੱ ਿੇ ਮਰਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਵੱ ਧ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਟਿ

ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ

ੰ ਨ ‘ਤੇ ਪਲਾਿ ਕੱ ਿ ਕੇ ਦੇਣ ਿਰਗਾ ਹੀ

ਭੁਲਾਂਦਰਾ ਟਦੱ ਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਪਟਹਲੀ ਗੱ ਲ ਟਕਸਾਨ ਕੋਲ ਐਨੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ
ਮੁਹਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਟਕ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਿੇ
ਆਪਣੀ ਮੰ ਡੀ ਟਿ

ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ

ਿੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟਕਸਾਨ

ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਟਕ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਸਲ ਘਰ ਰੱ ਖ ਸਕੇ।
ਮੰ ਨ ਲਿੋ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਿੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਬੰ ਗਲੌਰ ਿਮਾਿਰ ਮਟਹੰ ਗੇ
ਟਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਾਲੀ-ਪੰ ਜਾਹ ਟਕਲੋ ਿਮਾਿਰ ਨਾ ਬੰ ਗਲੌਰ ਭੇਜ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿੱ ਡੇ ਿਪਾਰੀ ਜਾਂ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਹੀ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣਗੀਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰ ਤਿ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਟਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਟਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਿੁਝ ਕਵਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਆਖਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਣ-ਿੁਰਲਾਉਣ ਦਾ ਿੀ ਿਾਇਦਾ?
ਟਬਨਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਟਿ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਟਿਕਾਸ ਟਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਟਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਿੱ ਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਟਹਰੀਕਰਨ
ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਟਨਰਭਰਤਾ ਘਿਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ GDP ਟਿ

ਟਹੱ ਸਾ ਿੀ ਥੋੜਾ ਰਟਹ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰ ਜਾਬ ਟਿ ਨਾ ਤਾਂ ਿੱ ਡੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਟਕ ਟਜੱ ਥੇ ਖੇਤੀ
ਤੋਂ ਿੇਹਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਜਨਤਾ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਿੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਟਲਆ। ਭਟਿੱ ਖ ਟਿ ਿੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਟਿ ਆਿੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਖੇਤਰ ਟਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸੁੰ ਘੜਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟਡਜੀਿਲਾਈਜਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿਧਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਪੱ ਛਮ ਟਿੱ

ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਟਿਹਲੇ ਹੋਏ

ਲੋ ਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰ ਜਾਬ ਟਿ ਖੇਤੀ ਮਰ ਜਾਣ
ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਹੀ ਮਰ ਜਾਿੇਗਾ। ਬਗੈਰ ਟਕਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ੋਂ
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ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਟਕਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਿਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਕਸਾਨ
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਨਟਹਰ ਟਿੱ

ਡੁੱ ਬ ਰਹੇ ਟਿਅਕਤੀ ਨੂੰ

ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਟਕਸੇ ਠੋਸ ਝਾੜ-ਬੂਿ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ
ਟਕਸੇ ਦੇ ਹੱ ਥ ਫੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬ ੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹੱ ਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਸਾਹ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਬ ਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਕੋਟਸ਼ਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾੳਣਾ ਕਟਹਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਟਦੰ ਦਾ ਤੇ ਡੁੱ ਬਦੇ ਨੂੰ ਬ ਾਉਣ ਦੀ
ਥਾਂ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਿੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਟਕ ਆਟਖਰ ਤੂੰ ਡੁੱ ਟਬਆ ਟਕਉਂ।
ਹੁਣ ਤਿ MSP ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਕਿਸਾਨ ਿਰਜੇ ਿੱ ਲੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਿੁਸ਼ੀਆਂ
ਵੀ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰ ਿਾ ਹੈ? ਿੀ ਕਿਸਾਨ
ਹੁਣ ਯਿਾ ਸਕਿਤੀ ਲਈ ਨਹੀ ਲੜ ਕਰਹਾ ?
ਪਟਹਲੀ ਗੱ ਲ ਟਕ ਟਬਨਾ ਸ਼ੱ ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਕਸਾਨ ਯਥਾ ਸਟਥਤੀ ਲਈ ਹੀ ਲੜ ਟਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਯਥਾ ਸਟਥਤੀ ਟਿ ਿੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੀਂ ਸਟਥਤੀ
ਤਾਂ ਗਲ ਘੁੱ ਿਣ ਿਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਯਥਾ ਸਟਥਤੀ ਲਈ ਲੜ ਟਰਹਾ ਹੈ।
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ਟਬਨਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਿਾਤਾਿਰਨ ਨੂੰ ਬ ਾਉਣ ਲਈ ਜੈਿ ਟਿਟਭੰ ਨਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ
ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਟਥਤੀ ਟਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟਕ ਉਹ ਯਥਾ ਸਟਥਤੀ ਲਈ
ਲੜੇ।
ਪਰ ਪਰਕਸੱ ਧ ਅਰਿਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਕਸੰ ਘ ਜੌਹਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਿਾਨੰ ਨਾ
ਦੇ ਹੱ ਿ ਕਵਚ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰਾ ਟਸੰ ਘ ਜੌਹਲ ਇਹਨਾ ਨਿੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਪੱ ਖ ਟਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਕੜਬੋ , ਟਜਹੇ ਹੋਰ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਟਨਿਾਟਜਆ
ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਟਸੰ ਘ ਜੌਹਲ ਟਕਸਾਨੀ ਟਪਛੋਕੜ ਦੇ,
ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਾਰੇ ਦੇ ਟਿ

ਿਰੇਂਡ, ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ

ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਿਅਕਤੀ ਹਨ ਟਜਨਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਿਾਰ ਟਕਸਾਨਾ ਦੇ ਟਹੱ ਤ
ਦੀ ਗੱ ਲ ਿੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱ ਕ ਦੋ ਗੱ ਲਾਂ ਸਪੱ ਸ਼ਿ ਹੋਣੀਆਂ ਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਟਕ
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ਿੁੱ ਕੜਬੋ

ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ

ਅੱ ਜ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਟਿ

ਬਹੁਟਗਣਤੀ ਟਕਸਾਨੀ ਦੇ ਟਹੱ ਤ ਟਿ

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ

ਇੱ ਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਰਟਹਣਾ ਹੈ, ਟਜਹੜੀਆਂ ਿੱ ਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਿਾਂ ਦੇ ਟਹੱ ਤਾ ਦੀ
ਰਖਿਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿ ਾਰ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਢਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਕਸਾਨੀ ਟਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਿੀ ਟਹੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਿ ਟਕਸਾਨ ਟਹੱ ਤੀ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਟਿੱ

ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਡਲ ਿਟਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ

ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਦੇ ਫਾਰਮ ਖੇਤ ਿੱ ਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ
ਸਬਟਸਡੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ
ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰ ਦੇ ਟਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ੰ ਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆ ਹਨ।
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰ ਕੜੇ ਅਤੇ
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ਟਿਆਟਖਆਿਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ
ਕੋਈ ਬਦਲਿਾਂ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਿ ਹੋਰ ਿੱ ਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ
ਮਾਲਿੀ ਸਾਡੇ ਹੱ ਿੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਿੀ ?
ਟਕਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਟਿ

ਦੋ ਗੱ ਲਾਂ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਟਕ ਕੇਂਦਰ

ਟਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਸਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਟਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਟਕ ਟਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਟਿੱ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ

ਗੱ ਲਾਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਿਰੇ ਿਜੋਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਪਰ ਨੇੜ ਭਟਿੱ ਖ ਟਿ

ਅਟਜਹਾ

ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਟਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਨ
ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱ ਿ ਜਾਿੇਗੀ, ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਿੀ ਘੱ ਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ
ਆਪ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਮੀਨ ਿੇ ਣ ਦੀ ਸੋ ਣਗੇ। ਘੱ ਿ ਜ਼ਮੀਨ ਿਾਟਲਆ
ਦਾ ਜਦ ਿੱ ਿਤ ਨਾਲੋਂ ਖਰ ਾ ਿੱ ਧ ਟਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ
ਜਮੀਨ ਿੇ ਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਥੋੜਹੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਟਜੰ ਨੀ ਕੁ ਨਿੀਂ ਪੀੜਹੀ
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ਟਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰ ਦਰ ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਟਹਰਾਂ ਟਿ

ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ

ਿੇ ਣਗੇ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪਰਟਕਟਰਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਟਿ ਤੇਜੀ ਲੈ
ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੱ ਡੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟਬਨਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਠੇਕੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਟਿ ਿੜਨ
ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟਕਸਾਨ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਿਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ
ਟਕਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ, ਟਕੰ ਨੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਟਕਿੇਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਟਕਿੇਂ ਪਾਲਣੀ ਹੈ,
ਬਾਰੇ ਿੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਬੰਧ
ਭਾਿੇਂ ਟਕਸੇ ਟਕਸੇ ਥਾਂ ਲਾਹੇਿੰਦਾ ਿੀ ਹੋਿੇ ਪਰ ਇਹ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਦੇਿੇਗਾ। ਸੋ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਟਕਸਾਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਿੁੱ ਿਣਾ ਕੇਿਲ
ਆਰਟਥਕ ਘਾਿੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਟਭਆ ਾਰ ਹੋਂਦ ਟਿਧੀ ਅਤੇ
ਗੌਰਿ ਦਾ ਿੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ ਦੁਖਦ ਸਟਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿੀ
ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ ਟਕ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਟਿ

ਿੀ ਕੰ ਪਨੀ ਕੰ ਮ ਨਾ ਦੇਿੇ

ਟਕਉਂਟਕ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਜੱ ਥੋਂ ਟਕਤੋਂ ਿੀ ਸਸਤੀ ਲੇ ਬਰ ਟਮਲੇ ਗੀ ਕੰ ਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਹਲ
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ਦੇਿੇਗੀ। ਿੈਸੇ ਿੀ ਿੱ ਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕੰ ਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਸਾਨ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਪਰਸੰਟਗਕ ਹੋਿੇਗਾ।
ਿੰ ਟਰੈਿਟ ਿਾਰਕਮਿ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਚਤਰ ਕਖੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ
ਿਾਨੰ ਨਾ ਦੇ ਪੱ ਖੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਿਾ।
ਇਹ ਕੰ ਿਰੈਕਿ ਫਾਰਟਮੰ ਗ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਸ਼ਕ ਰੂਪ
ਟਿ

ਪੰ ਜਾਬ ਟਿ

ਪਟਹਲਾਂ ਿੀ ੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਟਸੱ ਿੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ

ਿਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਟਿ ਬੈਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱ ਸਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਿੀ ਪਟਹਲਾਂ ਕੰ ਨਿਰੈਕਿ ਟਿ ਹੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਘੱ ਿ ਭਾਅ ਟਦੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਟਕਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਮੁੱ ਲ ਭਾਅ(ਬਾਰਗੇਟਨੰਗ)ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਅੱ ਗੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਟਜੱ ਥੇ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਟਜਿੇਂ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬੈਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਡਰਾਿੇ ਟਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ੳਹ ਕੰ ਿਰੈਕਿ ਨਾ
ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਬੈਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਟਿ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਹੱ ਥ ਿਢਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰ ਝ ਹੀ ਫਸਲ ਕਣ
ੁੱ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਟਮਆਰ ਦੇ ਨਾਮ
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‘ਤੇ ਕੱ ਿ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਟਿ
ਉਤਪਾਦਕ ਇਹ ਹੋਣੀ ਭੁਗਤ

ਿੀ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਿਮਾਿਰ

ੁਕੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਟਸਿਰੈਸ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ

ਟਕਨੂੰਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾੳਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਕੇ ਿੱ ਡਾ ਘਾਿਾ ਸਟਹ

ਕੇ
ੁੱ ਹਾਂ। ਸੋ

ਕੰ ਿਰੈਕਿ ਫਾਰਟਮੰ ਗ ਪਟਹਲੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਬਜਬਾਗ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਦਾ
ਸੱ ਤੀਂ ਿੀਹੀਂ ਸੌ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ
ਦੀ

ਾਲ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਟਧਰਾਂ ਟਿ , ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਭ ਲਈ

ਤਟਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਿੀ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਧੜਿੈਲ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅੱ ਗੇ ਗਰੀਬ
ਟਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਾਿੇਿੰਦੀ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਟਖਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਟਕ ਪੰ ਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਢੱ ਡ ਭਟਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱ ਕਾ ਹੋ
ਟਰਹਾ ਹੈ।
ਟਬਨਹਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਦੇਸ਼ ਟਿ ਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਰਟਹੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁੱ ਖਮਰੀ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਅੰ ਨ ਬ ਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਟਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
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ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਟਦੱ ਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰ ਜਾਬ ਅੱ ਗੇ
ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਟਹ ਲਿੋ ਜਾਂ ਇੱ ਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾਰਰਨ ੰ ਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਜੋਂ
ਭੰ ਡਾਰਨ ਟਿ

ੁਟਣਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ

ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਿੱ ਡਾ ਟਹੱ ਸਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਘੱ ਿੋ-ਘੱ ਿ

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦਲੀਲ ਟਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਅੰ ਨ ਦਾ
ਭੰ ਡਾਰ ਬਹੁਤ ਟਪਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਟਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਿੀ ਬਹੁਤ
ਅੰ ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਆਟਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਟਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟਜਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਟਕ ਅੱ ਜ ਿੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਿੱ ਡੇ ਟਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਟਮਲ ਟਰਹਾ। ਭੰ ਡਾਰ
ਟਿ

ਅਨਾਜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਪਆ ਹੈ ਟਕ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ

ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਅੱ ਗੇ ਟਕ ਟਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਉਨਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸਸਤਾ
ਟਮਲਦਾ ਹੈ ਟਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਟਗਆ
ਟਕ ਭੰ ਡਾਰ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿੱ ਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ,
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ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਫੇਲ ਮਟਹੰ ਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਭੇ-ਭਾਦਸੋਂ ਿਾਲੇ ਦਸ ਰਾਫੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ
ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖੜੇ-ਖੜੋਤੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਿ ਜਾਿੇਗੀ। ਿੈਸੇ ਿੀ
ਟਜਸ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜੈ ਜਿਾਨ, ਜੈ ਟਕਸਾਨ ਕਟਹ ਕੇ ਿਟਡਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ
ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਟਦੰ ਦੀ। ਜੇ ਫਸਲੀ ੱ ਕਰ ਬਦਲਣਾ ਿੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਲਈ ਿੀ ਇੱ ਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਟਕਸਾਨ ਰਾਤੋ ਰਾਤ
ਨਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਘੱ ਿੋ-ਘੱ ਿ ਟਜੰ ਨਹਾ ਸਮਾਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ
ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਦੱ ਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱ ਧਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ
ਬਦਲਿੇਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਟਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ

ਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱ ਲ ਿੀ ਸਮਝਣ ਿਾਲੀ ਹੈ

ਟਕ ਟਿਸ਼ਿ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਟਝਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਟਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਜੇ ਿੀ ਿੱ ਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਖਪਤ ਦੇ ਪੱ ਖ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਿਸਤਾਂ
ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਪੱ ਧਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਿੇ ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਭੁੱ ਖ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਨਰੰ ਤਰ ਖਾਧ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿੇ ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਖਾਧ ਸਮੱ ਗਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਕ ਉਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ
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ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਣਾ, ਪਕਾ, ਡੱ ਬੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਟਜਆ ਜਾਿੇ।
ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਟਲਹਾਜ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈ ਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ
ਅੰ ਨ ਉਤਪਾਦਕ ਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰ ਡੀ ਿੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੱ ਡੇ
ਟਿਸ਼ਿ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰਿ
ੇ ਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਕੇਿਲ ਜਮੀਨ,ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ ਅੱ ਖ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਿਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਿਾਨੰ ਨਾ ਦੇ ਕਖਲਾਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰ ਘਰਸ਼
ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ ਿੀ ਹੋਵੇਿੀ ?
ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਟਕਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿੱ ਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਘੱ ਿਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਟਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਟਕਲ ਟਿ

ਫਟਸਆ ਹੋਇਆ

ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਿੀ ਹੋ ਰਹੀਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ
ਤੇਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱ ਖੀ ਟਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ
ਮੁਹਾਰਾ ਟਿਰੋਧ ਟਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਟਪਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਿਲ ਟਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
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ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆੜਹਤੀਆਂ, ਮੰ ਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਟਿ

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਟਮਆਂ ਅਤੇ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਿੀ ਪਰਭਾਟਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਇੱ ਕਜੁੱ ਿ ਹੋ ਕੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਦਾਅਿੇ ਨਾਲ
ਕਟਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਟਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿ

ਟਜੰ ਨੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ

ਟਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਟਜਕ ਸਮੂਹ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ
ਟਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਿਾਰੀ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਿੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਹਲੀ
ਿਾਰ ਹੈ ਟਕ ਸਾਰਾ ਟਕਸਾਨ ਭਾਈ ਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਰਗ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਟਿ
ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਟਸਆਸੀ ਪਾਰਿੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ
ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਿਰਨਾ ਕਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਿੀ
ਮਜ਼ਬਰੀ ਬਣੀ?
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ਟਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਿਰੋਧ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਸਮਰਥਨ ਟਮਲ
ਟਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟਸਆਸੀ ਪਾਰਿੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਟਕ
ਉਹ ਿੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਟਕਸਾਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ ਟਕ
ਦਹਾਟਕਆ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਿੁੱ ਿ ਟਗਆ। ਟਕਸਾਨੀ ਟਿ
ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬ ਾਉਣ ਲਈ ਹਰਟਸਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਟਨਿ
ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਟਪਆ। ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਕੈਪਿਨ ਨੂੰ ਿੀ ਨਾ ਕੇਿਲ ਮਟਹਲਾਂ ਟਿੱ ੋਂ
ਟਨਕਲ ਕੇ ਿਰੈਕਿਰ ਤੇ ਸਿਾਰ ਹੋਣਾ ਟਪਆ ਸਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਧੀਂ ਨੂੰ ਿੀ ਪੰ ਜਾਬ
ਆਉਣਾ ਟਪਆ। ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਿੀ ਿੀ ਆਪਣੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ
ਸਭਾ ਅਤੇ ਟਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਿ ਟਿਰੋਧ ਪਰਗਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਨਤਕ ਟਿਰੋਧ
ਿੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱ ਤੀ ਟਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੇਜ ਤੋਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਿੀ ਦੇ ਝੰ ਡੇ ਹੇਠ
ਜਾਂ ਪਾਰਿੀ ਬੁਲਾਰੇ ਿਜੋਂ ਟਕਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਟਥਤੀ ਟਿ ਟਸਆਸੀ
ਪਾਰਿੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਸਆਸੀ
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ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਬਨਹਾਂ ਕੋਈ ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਟਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਿੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਿੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਾਇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਿਾਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱ ਲ ਿੇ
ਹਮਾਇਤ ਕਮਲੀ ਹੈ ,ਇਸਦਾ ਿੀ ਿਾਰਨ ਹੈ?
ਦੋਨੋ ਗੱ ਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਟਕਸਾਨੀ ਟਪਛੋਕੜ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਫਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਿੀ ਟਕਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਟਕਸਾਨਾ
ਨਾਲ ਸੱ ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਿੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਸਆਸੀ
ਪਾਰਿੀਆਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਿੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱ ਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਟਹ
ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਟਕ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਟਿ
(ਟਕਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਟਡਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱ ਕ ਸੱ

ਜੱ ਿਾਂ
ਦਾ

ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਿਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਹ ਟਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਹਮਾਇਤ
ਟਿ

ਆਏ ਹਨ। ਿੈਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਰਾਂਤੀ ਕਾਰੀ ਲਟਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਟਤਹਾਸ
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ਟਰਹਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਖੱ

ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ

ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਿਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ
ਅਗਿਾਈ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰ ਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਾਇਕਾਂ
ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਕਦਸ਼ਾ ਿੀ ਲਵੇਿਾ?
ਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਿਾਪਸ ਲਿੇ ਜਾਂ ਘੱ ਿੋਘੱ ਿ ਇਸ ਉਪਰ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਰੋਕ ਕੇ ਟਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇ ਪਰ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਟਕ ਸਰਕਾਰ ਟਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਮੂਡ ਟਿ ਹੈ ਜਾਂ ਟਫਰ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕ ਟਿ
ਹੈ ਟਕ ਟਕਸਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਹੰ ਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਟਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੰ ਡਣ ਅਤੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁ ਲਣ ਲਈ ਤਸ਼ੱ ਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਟਮਲ ਜਾਿੇ।
ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਘਰਸ਼

ਲਦਾ ਟਰਹਾ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ

ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਿੇਗੀ ਟਕ ਰੇਲ ਪੱ ਿੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ
ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਿੀ ੱ ਲੇ । ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਟਿ
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ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਕੁਝ ਛੋਿਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ
ਧਟੜਆਂ ਨੂੰ ਟਨਿੱਜੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਟਲਆ ਜਾਿੇ। ਟਜਸ ਨਾਲ ਅੰ ਦੋਲਨ ਟਿ ਫੁੱ ਿ
ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਘਰਸ਼ੀਲ ਟਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ
ਬ

ਕੇ ਰਟਹਣਾ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਿੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾਂ ਪਈ ਹੈ ਟਕ ਅੰ ਦੋਲਨਕਾਰੀ

ਇਸ ਦਾਇਰਾ ਦਾ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿੱ ਡੀ ਲਟਹਰ ਟਿ

ਬਦਲ ਦੇਣ।

ਅੰ ਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਟਮਟਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਸਰਿ ਸੰ ਮਤੀ
ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਲਈ ਟਹੰ ਦੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਮਾਟਹਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਟਤਕ ਦਾਅ ਪੇ

ਜਾਣਨ ਿਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ ਜੋ

ਨਾ ਟਿਕਣ, ਨਾ ਟਲਫਣ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਅੜਨ ਸਗੋਂ ਟਕਸਾਨ ਟਹੱ ਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ
ਕੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਪੰ ਜਾਬ ਜਾਂ ਹਕਰਆਣੇ ਤੱ ਿ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਿੀ ਇਹ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱ ਿ ਪਹੁੰ ਚ ਸਿਦਾ ਹੈ?

28

ਅਸਲ ਟਿ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪਰਭਾਿ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ- ਹਟਰਆਣੇ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ
ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਿਰ, ਕਰਨਾਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਇਸ ਦਾ ਪਰਭਾਿ
ਪਿੇਗਾ। ਟਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦਾ ਟਦੱ ਲੀ ਪਹੁੰ ਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਟਬਨਹਾਂ
ਸ਼ੱ ਕ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਰਜ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ਟਿ
ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਂਿੇਂ ਯੋਟਗੰ ਦਰ ਯਾਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰ
ਰਹੀਆ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਿੀ ਸ਼ਾਟਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਟਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦਬਾਉਣਗੀਆਂ। ਿੈਸੇ ਿੀ ਹਟਰਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਿੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ/ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੰ ਡੀਆਂ
ਨੂੰ ਹਿਾ ਦੇਕੇ ਟਿ ਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਟਲਸ ਬਲ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱ ਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬੋਤਾਜ
ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਟਜਿੇਂ ਮੁਹਾਿਰਾ ਿਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਟਦੱ ਲੀ ਦੂਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਿੱ ਲ ਵੱ ਲ ਆਈਏ ਕਿ ਕਜਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱ ਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰ ਨੇ ਿੁ ਿਾਰਾਿਰ ਹੋਣਿੇ ਕਜਵੇਂ ਿਰਾਮ ਸਭਾ ਕਵਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ
ਿੀ ਇਹ ਿਾਨੰ ਨ ਰੱ ਦ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ?
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ਟਜਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ‘ਤੇ ਲੋ ਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਰਪਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਦਸਤਖਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਰਾਮ ਸਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਰੱ ਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਜਮੀਨੀ ਇਕਾਈ ਿੱ ਲੋਂ ਅਟਜਹਾ ਟਿਰੋਧ, ਨੈਟਤਕ ਬਲ ਿੀ ਰੱ ਖਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਟਿ ਿੀ ਇੱ ਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾਂ
ਅਟਜਹੀ ਸਭਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਿਲ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹਨਾਂ
ਕਾਨੂੰਨਾ ਪਰਤੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਿੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟਕ ਲੰਮੇਂ
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਟਜਹੀਆਂ ਸਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਟਪੰ ਡ ਦੇ
ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ , ਟਲੰਗ, ਿਰਗ ਤੱ ਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਪਹੁੰ ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਟਪੰ ਡਾਂ ਟਿ ਅਟਜਹੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਿਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਸ਼ਮਾਂ
ਹੋਿੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਟਿੱ ਖ ਲਈ ਿੀ ਰਾਹ ਦਰਸਾਿਾ ਸਾਟਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੈਸੇ
ਅਟਜਹੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਿਾਂ ਟਕਸੇ ਿੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਜੇ ਇਹ ਿਾਨੰ ਨ ਕਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਿੇ ਰੱ ਦ ਿਰ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ
ਨਾਲ ਿੋਈ ਿਰਿ ਪਵੇਿਾ ?
ਿੈਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਨਗਰ ਪਾਟਲਕਾ ਜਾਂ ਟਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਪੰ ਾਇਤਾਂ ਤੋਂ
ਟਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ ਹੜੱ ਪਦਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੇ ਟਜੰ ਨਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਹਲਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋ-ਕਰੰ ਿ ਟਲਸਿ ਟਿ ਸ਼ਾਟਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਿੇ ਪਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਟਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਿ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟਨਖੇਧੀ ਕਰਨੀ, ਮੁੜ ਟਿ ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਟਹਣਾ ਜਾਂ ਰੱ ਦਣਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਟਿ

ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਿੱ ਲ ਸਪੱ ਸ਼ਿ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਟਖਲਾਫ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਿੀ ਅਟਜਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਿੀ ਿਧੇਰੇ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਟਕਸੇ ਸੰ ਟਿਧਾਨਕ ਬੈਂ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਾਣ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਅਿਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਿਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਨੰ
ਮੰ ਡੀ ਐਲਾਨ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਿੀ ਿੋਈ ਿਰਿ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱ ਕ ਟਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ
ਮੰ ਡੀ ਐਲਾਨ ਟਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱ ਦ ਟਿ

ਪਰਾਈਿੇਿ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਸੱ ਧੀ

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਪਰ ਟਿਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱ ਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰ ਜਾਬ ਹੀ ਮੰ ਡੀ ਗਰਦਾਨ ਟਦੱ ਤਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਲਾਈਸੰ ਸ ਧਾਰਕ ਟਕਤੇ ਿੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕੇ ਟਨਿੱਜੀ ਮੰ ਡੀ ਿਰਗਾ ਹੀ
ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਟਿ

ਮੰ ਡੀ ਫੀਸ ਦੀ

ੋਰੀ ਅਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਲਈ ਿੀ ਥਾਂ ਬਣ

ਜਾਿੇਗੀ।
ਇਸ ਿਾਨੰ ਨ ਕਵਰੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਿੋਰਟ ਕਵਚ ਿੇਸ ਿਾਇਲ ਿਰਨ ਨਾਲ ਿੋਈ
ਅਸਰ ਹੋਵੇਿਾ?
ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ
ਬਹੁਤਾ ਫਾੲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਿਾਂਗ ਲਿਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।
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ਪਰ ਜੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਿੱ ਲੋਂ ਟਧਰ ਬਣ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰ ਟਿਧਾਨਕ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਲਾਇੰਸ ਮਾਰਿੀਟ, ਕਰਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰ ਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱ ਡੇ ਿਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ
ਆਉਟਲੈ ਟਾਂ ਅੱ ਿੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਿੋਈ ਹੱ ਲ ਕਨਿੱਿਲ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ਟਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਤਾਂ ਸੰ ਕੇਤਕ ਟਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ
ਟਖਲਾਫ ਸਟਤਆਗਰਟਹ ਟਿ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਟਕਆ ਅੱ ਗੇ ਟਪਕਟਿੰ ਗ ਕਰਨ, ਟਿਦੇਸ਼ੀ

ਕਪੜੇ ਜਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਸੱ ਟਤਆਗਰਟਹ ਿਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰ ਪਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਟਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ ਪਰ ਅਟਜਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੱ ਡੀ
ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦਾ। ਿੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਰੋਧ
ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਟਿ ਸਮੁੱ ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਜਗਤ ਟਖਲਾਫ ਗੁੱ ਸੇ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।
ਟਜਿੇਂ ਕਦੇ ਟਬਰਲਾ ਿਾਿਾ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਹਨ ਉਿੇਂ ਹੀ ਅੱ ਜ ਅਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ
ਕਾਪਪੋਰੇਿਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਹਨ। ਿੈਸੇ ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਿਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਿੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਿੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀ ਟਿਰੋਧ
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ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱ ਕ ਨਿੀਂ ਲਟਹਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰਿ
ੇ
ਸਾਡੀ ਜੀਿਨ ਟਿਧੀ ਟਿ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਿਰੋਧ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ੱ ਲਣਾ
ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰ ਜਾਬ ਕੇਿਲ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਸ਼ਿ ਦਾ ਿੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰ ਦੋਲਨ
ਦੀ ਭਟਿੱ ਖ ਟਿ ਕੀ ਟਦਸ਼ਾ ਹੋਿੇਗੀ ?
ਇਸ ਅੰ ਦੋਲਨ ਕਵਚ ਿੀ ਖਤਰੇ ਹਨ? ਿੀ ਇਹ ਅੰ ਦੋਲਨ ਉਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ
ਹੈ?
ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਇਹ ਅੰ ਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ੱ ਲ ਟਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ
ਗੱ ਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਟਕਆਂ ਟਿੱ ੋਂ ਟਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ ਭੀੜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੇ ਟਿੱ ੋਂ
ਹੀ ਕੁਝ ਟਸਰਲੱਥ ਗਰਮ ਖੂਨ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਟਹੰ ਸਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲਟਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱ ਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਟਹਰ ਉੱਠੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਟਸੰ ਘ ਹੋਰੀਂ ਅਤੇ ਗਦਰ ਲਟਹਰ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਆਜਾਦੀ
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ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਕਟਮਊਟਨਿਾਂ ਟਿੱ ੋਂ ਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਟਹਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਯੁੱ ਧ ਮੋਰ ੇ ਟਿੱ ੋਂ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਲਟਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਿੀ ਅਟਜਹੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ
ਸੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਿਨ ਅਮਟਰੰ ਦਰ ਟਸੰ ਘ ਅਟਜਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਟਹਰ ਿੀ
ਕਰ ਕੇ
ੁੱ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੀੜ ਟਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ
ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱ ਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਟਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ
ਨੂੰ ੌਕਸ ਰਟਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਿੈਸੈ ਪਾਰਿੀਆਂ ਦੇ ਿੱ ਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰ ਦੋਲਨ
ਤਾਂ ਟਨਸਟ ਤ ਰਾਜਸੀ ਗੋਲਾਂ ਿੱ ਲ ਸੇਟਧਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਟਕਸਾਨ ਅੰ ਦੋਲਨ
ਿਰਗੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਅਖਟਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਭਟਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰ ਦਲੋ ਨ ਨੰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਿੇਸਰੀ ਝੰ ਡੇ ਕਵਚ
ਵੰ ਕਡਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਪਟਹਲੀ ਗੱ ਲ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਰੋਧ ਭਗਿਾਂ ਭਾਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਿੀ, RSS,
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰ ਡੇ ਭਾਿ ਟਮਹਨਤਕਸ਼ ਟਕਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
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ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਿ ਇੱ ਥੇ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ ਭਾਿ ਟਸੱ ਖ ਟਿ ਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਤੋਂ
ਭਾਿ ਖੱ ਬੇਪੱਖੀ ਟਿ ਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਦੇ ਸ਼ੰ ਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਿੇਂ ਹੀ
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰਿੀ ਨੀਤੀ ਟਖਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਟਿ ਕੋਈ
ਬੁਟਨਆਦੀ ਟਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੈਸੇ ਿੀ ਇਹ ਟਿਰੋਧ ਿੀ ਦੋਹਾਂ ਟਧਰਾਂ ਟਿ

ਮੌਜੂਦ

ਕੁਝ ਕੱ ਿੜ ਟਕਸਮ ਦੇ ਇਟਤਹਾਸ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਪਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਦਰ ਲਟਹਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਟਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਟਜਹਾ
ਟਿਰੋਧ ਭਗਤ ਟਸੰ ਘ ਨੂੰ ਟਦਖਾਈ ਟਦੰ ਦਾ ਸੀ। ਹਲਕੀ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਟਸਆਸਤ ਕਰਨ
ਿਾਲੇ ਿੱ ਡੇ ਪਰਤੀਰੋਧ ਸਮੇਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਟਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਅਤੇ ਟਤੱ ਖਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਟਮਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿੈਸੇ ਿੀ ਅੱ ਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਖਲਾਫ ਟਕਸਾਨੀ ਪਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰੰ ਗ ਟਿ
ਰੰ ਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਿੈਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਕਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹਟਰਆਲੀ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਦਾ
ਹਰਾ ਝੰ ਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।
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ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਭਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੀ ਇਹ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ
ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੰ ਪੁਨਰ
ਸਰਜੀਤ ਿਰਨ ਦੀ ਮੰ ਿ ਵੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਿੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਬੁਟਨਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਕਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱ ਟਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਸੰ ਬੰ ਟਧਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟਿ

ਇਹ ਸਭ

ੀਜ਼ਾਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਹੋਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱ ਦੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਫੈਡਰਟਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਟਿਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਿੇ ਇੱ ਕ ਆਮ ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱ ਤ
ਧੀ ਿੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੱ ਦਾ ਿੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਕਸਾਨੀ ਟਬੱ ਲ ਿੀ
ਟਨਿੱਜੀਕਰਨ ਟਿੱ ੋਂ ਹੀ ਟਨਕਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਟਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਟਿਰੋਧ ਿੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਟਜਕ ਸਮੱ ਟਸਆਿਾਂ ਟਜਿੇਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਾਰਬਰੀ, ਘੱ ਿ
ਟਗਣਤੀ ਦੇ ਟਹੱ ਤਾਂ ਦੀ ਰੱ ਟਖਆ ਿੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਟਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਿਾਰ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੀ ਟਿਲੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ
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ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ-ਅੰ ਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਸੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਹਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਮੁਦੇ ਉਠਾਅ ਲਏ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱ ਲ ਟਖੰ ਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨੇ ਟਿਸਥਾਰ ਗਰਟਹਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ਾਲ ਮੁੱ ਦੇ ਿੀ ਛੂਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਿ ਤਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ੰ ਗੀ ਅਗਿਾਈ ਕਮਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਕਰਤ ਹੈ ਪਰ ਭਕਵੱ ਖ ਕਵਚ ਇਸ ਨੰ
ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਿਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ?
ਦੇਖੋ ਅੱ ਜ ਟਜਸ ਸੰ ਸਾਰ ਟਿ ਰਟਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਿ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਟਿਸ਼ਿ ਤੋਂ ਿੁੱ ਿ
ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਟਹ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ਿ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਆਰਟਥਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਿਰ ਮੇ ਕੇ ੱ ਲਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਨਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਆਿੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਡਜੀਿਲ ਕਰਾਂਤੀ ਨੇ ਟਜੱ ਥੇ ੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰ ਟਦੱ ਤੀਆਂ
ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪਰਸੰਗਕ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਿਲ
ਿਾਤਾਿਰਨ ਬ ਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਾਨਟਸਕ
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ਹੋਂਦ ਦੋਿਾਂ ਨੂੰ ਬ ਾਉਣ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਿੇਗੀ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਢੰ ਗ ਤਰੀਟਕਆਂ ਟਿ

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। ਿਧੇਰੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਪੱ ਖੀ

ਬਣਾਉਣੀ ਪਿੇਗੀ, ਨਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਿੀਂ ਟਸੱ ਟਖਆ ਗਰਟਹਣ ਕਰਕੇ ਨਿੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਟਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਖੇਤੀ
ਨੂੰ ਲਾਹੇਿੰਦਾ ਪਰ ਪਾਰਿ ਿਾਈਮ ਕੰ ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਆਪਣੀ ਜੀਿਨ ਟਿਧੀ ਨੂੰ ਸਟਹਜ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਟਮਕ ਰੂਪ ਟਿ

ਢਾਲਣਾ

ਪਿੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿੱ ਧ ਅਟਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿੀ ਲੜਨੀ ਪਿੇਗੀ,
ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ, ਟਲੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਟਰਤ
ਟਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਿੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ, ਸੋ
ਨਾਲ ਜੁੜਨਾਂ ਪਿੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ

ਪੱ ਖੋਂ ਟਿਸ਼ਿ ਅਤੇ ਟਿਰਸਾ ਦੋਹਾਂ

ਲਟਦਆਂ ਕੋਈ ਅੰ ਟਤਮ ਮੰ ਟਜ਼ਲ ਨਹੀਂ

ਹੈ। ਟਨਰੰ ਤਰ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਟਿ ੋਂ ਹੀ ਸਟਹਜ, ਟਿਕਾਉ ਅਤੇ
ਆਨੰਦ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਪਿੇਗਾ।
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