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 ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਸ਼ਿ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਵਗਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਚ ਆਈ ਅਵਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਵਜਸਨੇ 

ਫਸਲਾਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕ੍ਾਾਂਤੀਜਨਕ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਿ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਿਾਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਿੀ ਨਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰਕੇ 

ਸਫਲਤਾ ਹਾਵਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਿ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਵਿਚ ਿੱਡੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਆਈਆਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ 

ਰਵਹਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਚਤਰ ਕਈ ਪੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਵਹਤਕਾਰ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਿਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ, ਸਾਵਹਤ ਵਿਚ ਵਸਰਜਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਿਵਰਆਮ 

ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਉੱਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਆਈਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦ ੇਚੱਕਰ ਨੰੂ ਿਾਵਚਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਾਰ-ਸਮੱਗਰੀ ਿਜੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ 2014 ਈ. ਤੱਕ ਦੀਆਾਂ ਕੁਲ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਵਤਲ਼-ਫੱੁਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਾਂ’ ਨੰੂ 

ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਿਵਰਆਮ ਵਸਘੰ ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਨੱਕ-ਅਕਾਰੀ ਤੇ ਵਨਸਵਚਤ ਸਵਫਆਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ੍ਦੀਆਾਂ ਸਗੋਂ ਇਵਤਹਾਸ 

ਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਈ ਭਾਾਂਤ ਦ ੇਪਰਭਾਿ ਿੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੰੂ ਦੋ ਵਹੱਵਸਆਾਂ ਵਿਚ ਿਵੰਡਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਪਵਹਲਾਾਂ ਹਰ ੇ

ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
I 

ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ 

ਦੇ ਮਾਨਿੀ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਿ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਾਂ ਪੈੜ੍ਾਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਜੇਕਰ ਬਰਟਰਡ ਰੱਸਲ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ 

ਸੰਦਾਾਂ ਦੀ ਘਾੜ੍ਤ, ਬਲੋੀ ਤੇ ਵਲੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਵਜਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਮੂਲੋਂ  ਹੀ 

ਬਦਲ ਕੇ ਰਖੱ ਵਦੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹ 

ਮੋੜ੍ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਖਾਸਾ ਮਹੱਤਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  

ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਾਅ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ। ਡੈਵਨਅਲ ਕੁਵਿਨ 

ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਦੋ ਵਹੱਵਸਆਾਂ ਵਿਚ ਿੰਡਦਾ ਹੈ; ਇਕ ਉਹ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਵਜਸਦਾ ਵਪਛੋਕੜ੍ 3,000,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ 

ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਜੋ ਵਸਰਫ 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਵਹਲੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਦਾ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ( Leavers Culture) ਕਵਹੰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਹ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਦਾ ਸਵੱਭਆਚਾਰ ( Takers culture) ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ।  ਡੈਨੀਅਲ ਕੁਵਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡਣ ਿਾਲੇ (Leavers ) 

ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਵਜਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਲੜ੍ੀ ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ 

ਸਾਰ  (Abstract): ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੰੂ ਆਰਵਥਕ, ਸਮਾਵਜਕ, ਮਾਨਵਸਕ ਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 

ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਵਹਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੱਚ ਨੰੂ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਵਨਕਤਾ ਦੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਿੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਬੁੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦ ੇਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਇਸ ਖੋਜ-ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ 

ਵਿਚ ਆਗਮਨ ਤੇ ਵਨਗਮਨ ਦੋਿਾਾਂ ਵਿਧੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਪਰਾਪਤ ਵਸਧਾਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ 

ਪਾਠ ਨੰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਵਸਧਾਾਂਤ ਨੰੂ ਿੇਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਮੁਖ 

ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹ-ਵਿਸ਼ੇ ਿਜੋਂ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਾਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਰਭਾਿ ਵਜਿੇਂ ਆਰਵਥਕ ਉਥਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ 

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ, ਵਨਮਨ ਵਕਰਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਾਂ-

ਪੰਛੀਆਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਖਾਤਮਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀ ਟੱੁਟ ਭੱਜ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਮਲੀ-ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਪੂਰਿਕ ਭੂਵਮਕਾ ਿਲੱ ਿੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਕੀਿਰਡਸ  (Keywords) : ਿਵਰਆਮ ਵਸਘੰ ਸੰਧੂ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬ। 
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ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਿਾਲੇ (Takers) ਉਹ ਹਨ ਜ ੋਆਪਣੀ ਵਜ਼ਦੰਗੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੱਭਆਚਾਰ ਲੈਣ 

ਿਾਵਲਆਾਂ (Takers)  ਦਾ ਸਵੱਭਆਚਾਰ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦਾ Takers ਦਾ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 10000 ਿਰਹੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 

ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਵਜਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨ ਜੀਅ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਖਤੇੀਬਾੜ੍ੀ ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ 

ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਵਜੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਖੁਦ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਭੋਜਨ-ਪੈਦਾਿਾਰ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 

ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਿੱਲੋਂ  ਵਲਆਾਂਦੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਮਨੁਖੱੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਓਨਾ ਿੱਡਾ ਪਰਭਾਿ ਤਾਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਾਂ ਵਜੰਨਾ 

ਵਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵਲਆਾਂਦਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਫਰ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮੋੜ੍ ਸਾਵਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   

 ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਿੱਧ ਝਾੜ੍ ਿਾਲੇ ਬੀਜਾਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ 

ਸ਼ਕਤੀ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਵਿਚ ਵਤਆਰ ਖਾਧ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਵਸੰਜਾਈ ਦ ੇਨਿੇਂ ਸਾਧਨਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸੰਦਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, 

ਕੰਬਾਇਨਾਾਂ ਆਵਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।  ਕਈ ਵਿਦਿਾਨ ਹਰ ੇਇਨਕਲਾਬ ਨੰੂ ਦ ੋਪੜ੍ਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਿੰਡਦ ੇਹਨ; ਪਵਹਲੇ ਪੜ੍ਾਅ ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਬੀਜਾਾਂ, ਖਾਧਾਾਂ, 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਤੇ ਵਨੱਜੀ ਵਟਊਬਿੈੱਲਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਾਅ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਦਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ।   

 ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ - ਰਿਾਇਤੀ ਬੀਜਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਨਿੇਂ ਬੀਜਾਾਂ ਨਾਲ ਦੱੁਗਣੀ-ਵਤੱਗਣੀ ਹੋਈ ਖਤੇੀ 

ਪੈਦਾਿਾਰ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। 
1 ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਥੇ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ 

ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਉਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਆਰਾ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਇਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦਿਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜੀਿਨ-ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰੁੂ ਹੋਇਆ 

ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ  ਵਿਚ ਦਵੇਖਆਾਂ ਇਸ ਿਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪਰਭਾਿ-ਖੇਤਰ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਵਥਕਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇ

ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਵਗਰਦਾ ਿੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾਿ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਿੀ 

ਅਸਰ ਵਪਆ। ਵਸਵੱਖਆ ਵਿਚ ਿਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿੇਂ ਮੌਵਕਆਾਂ ਨੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆਾਂਦੀ। ਸਟੇਨਲੇ. ਏ. ਫਰੀਡ ਤੇ ਰੂਥ. 

ਐੱਸ. ਫਰੀਡ ਤਾਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਹਰ ੇਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਵਜਕ ਇਨਕਲਾਬ ਿੀ ਆਇਆ ਜ ੋਉੰਨਾ ਹੀ ਹਰ ੇਇਨਕਲਾਬ ਲਈ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਜੰਨੀ ਵਕ ਿਧੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਿਾਰ।2 

 ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੰੂ ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰੀਆਾਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿੇਵਖਆ ਵਗਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵਨਰਭਰਤਾ ਵਸਧਾਾਂਤ ( Dependency 

Theory), ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ ਵਸਧਾਾਂਤ (Modernization Theory), ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਸਧਾਾਂਤ ( Standard Theory) ਹਨ।  ਵਨਰਭਰਤਾ ਵਸਧਾਾਂਤ ( 

Dependency Theory)  ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਅਵਧਐਨ ਨਾਲ ਸਬਵੰਧਤ ਵਸਧਾਾਂਤ ਹ ੈਵਜਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸੰਸਾਰਕ ਪੰੂਜੀਿਾਦੀ 

ਪਰਬੰਧ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਲੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਗਿਾਉਣੀਆਾਂ ਪੈਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਰੇਣੀ 

ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿੱਡੇ ਵਜਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।3 ਆਧੁਵਨਕੀਕਰਨ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵਨਰਭਰਤਾ ਵਸਧਾਾਂਤ ਨਾਲੋਂ  ਿਧੇਰੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਆਰਵਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਿਾਾਂਗ ਵਿਕਵਸਤ ਬਣਨ ਲਈ।4 

ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਸਧਾਾਂਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਨਰਭਰਤਾ ਵਸਧਾਾਂਤ ਨਾਲ ਵਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਿਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦੀਆਾਂ ਜੜ੍ਹ ਾਾਂ 

ਮਾਰਕਸ ਤ ੇਲੈਵਨਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਸਧਾਾਂਤ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ 

ਮੰਨਣਾ ਵਸ ਵਕ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਿੱਡੇ ਵਕਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਵਿਚ ਿੱਡੀ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। 5 ਇਹਨਾਾਂ ਵਸਧਾਤਾਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਦਿਾਨ ਿੀ ਵਮਲਦ ੇਹਨ ਵਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਹਰ ੇਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ 

ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਵੰਨਆ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਲੀਫ ਵਲਖਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਮੀਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਾਂ ਦੋਿਾਾਂ ਲਈ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਵਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।6 

 ਆਰਵਥਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਿੇਖੀਏ ਤਾਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿਡੱੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਿਸਤਾਾਂ ਦੇ  ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 

ਵਜਥੇ ਿਸਤਾਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਸਲ ਵਜਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਿਰਤਾਰਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ 

ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਿਚ ਇਕ ਿੱਡੇ ਕਾਰਕ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕਸਾਨ ਫਸਲਾਾਂ ਵਨਰੋਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤ ੇਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦ ੇਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 

ਿਧਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ ਮੁਨਾਫਾ ਿਧਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਫਰ ਫਸਲਾਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਤੇ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਦਾ ਆਰਵਥਕਤਾ ਉਤੇ ਿੱਡਾ ਪਰਭਾਿ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਿਾਲਾ ਪਾੜ੍ਾ ਿਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 

                                                           
1  Stanley A. Freed, Ruth S. Freed, Green Revolution: Agricultural and Social Change in a North Indian Village, P. 20 
2  ibid, p.20.  
3 ibid, p 23. 
4 ibid, p 24 
5  ibid, p.24.  
6  ibid, p.26 
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ਬਦੌਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾ, ਖਾਧਾਾਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਧੇਰੇ ਿਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਗਰੀਬ ਦੀ ਪਰੰਪਵਰਕ ਖੇਤੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ-

ਹੌਲੀ  ਦਮ ਤੋੜ੍ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਛੋਟੇ ਵਕਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਿਡੱੇ ਿਰਗ ਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ 

ਹੋਣਾ ਹਰ ੇਇਨਕਲਾਬ ਿਲੱੋਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਇਕ ਗਵਹਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਧੰਦ ੇ

ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਜਾਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿੀ ਟੱੁਟਦੀ ਹੈ।  

 ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਿੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਿਧੇਰੇ ਜਨਸੰਵਖਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਹੋ ਵਗਆ। ਮਨੁਖੱ 

ਦੀ ਿਧੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਵਖਆ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਿੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕੀੜ੍ੇ, 

ਪੰਛੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਲੜ੍ੀ ਵਿਚ ਿੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ੍ ਕੀਤੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਧਾਾਂ ਨੇ ਹਿਾ, ਪਾਣੀ, ਵਮੱਟੀ 

ਿੀ ਪਰਦੂਵਸ਼ਤ ਕਰ ਵਦੱਤੇ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਵਗਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹਰਾ ਹੋਣ ਦ ੇ

ਬਾਿਜ਼ੂਦ ਿੀ ਸਰਿਪੱਖੀ ਹਵਰਆਲੀ ਵਲਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹ ੋਸਵਕਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ 21ਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਿੀ ਥੌਮਸ. ਐੱਲ. ਫਰਾਇਡਮੈਨ ( 

Thomas L. Friedman) ਨੰੂ ‘ Hot, Flat, and Crowded: Why we need a Green Revolution and How It can Renew 

America’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਵਕਤਾਬ ਵਲਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਾਲੇ  ਨਾਲ ਵਲਖਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 

ਦੀ ਿੀ ਇਹੀ ਸਮਵੱਸਆ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਦਨੋ-ਵਦਨ ਗਰਮ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਪੱਧਰਾਾਂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ੍ਾ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ੍ ਉਤ ੇ

ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।7 ਉਸ ਲਈ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁਣ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਿਧਾਈ ਖੇਤੀ 

ਪੈਦਾਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਿਾਤਾਿਰਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵਸਰਜਨ ਿਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ।  

 ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਮਾਡਲ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਹੋਰ ਿੀ ਵਭਆਨਕ ਵਨਕਲ ਰਹ ੇਹਨ। ਅਜੱ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਰਗੀ 

ਵਜਸ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਿੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਜਾਾਂ ਅਚਾਨਕ ਿਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਵਕ ਇਸ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ 

ਵਿਚ ਵਜਹੜ੍ੇ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਿਾਲਾ ਮਾਡਲ ਿੀ ਹੈ। ਪਰਵਸੱਧ ਜੀਿ-ਵਿਵਗਆਨ ਰੌਬ 

ਿੈਵਲਸ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਵਕਉਂ ਿਾਇਰਸ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਸਾਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਦੇ ਉਦਯੋਵਗਕ 

ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ ਪਿੇਗਾ।8 

ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਵਜੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਦ ੇਕੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ-ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਉੱਚਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਵਸਆਿਾਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀ ਵਲਆ ਖੜ੍ਾਇਆ ਹੈ।  
II 

 ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਿੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਧਾਲੀਿਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਾਂ 

ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦੇ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ‘ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸਧੂੰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਿਕਾਲੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਦ ੇ

ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਿੇਖਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਭਲੀ ਭਾਾਂਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਾਾਂ ਕਾਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’9  

ਿਵਰਆਮ ਵਸਘੰ ਸੰਧੂ ਵਿਗਵਠਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਿਡੱੀ 

ਸਮੱਵਸਆ ਿਜੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਾਂ ਉਸਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੀ ਸਵਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਾਂ 

ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਹਰ ੇਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਾਂ ਜੜ੍ਹ ਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਵਤਆਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ ੇਵਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ 

ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਪੰੂਜੀਿਾਦੀ ਪਰਬੰਧ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਦ ੇਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਿਵਰਆਮ 

ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਡੁਮੰ ਿੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਡੁਮੰ ਦਲਦਲ ਹੈ; ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦਲਦਲ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ ਵਨਕਲਣਾ ਗਰੀਬ ਵਕਸਾਨਾਾਂ 

ਲਈ ਅਸੰਭਿ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਨਮਨ ਵਕਰਸਾਨੀ ਜੋ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਰ ਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ 

ਤੇਜੂ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਜਟੱ ਤੋਂ ਕੰਮੀ ਬਣਾ ਵਦੱਤਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਵਿਕਿਾ ਵਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱੁਤਰ ਤਾਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਰੀਕਾਾਂ 

ਨਾਲ ਵਹੱਸ ੇਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ।10  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਿਧਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਹਰੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 

ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇਜ ੂਦੇ ਦੱੁਖ ਦੀ ਅੰਤਰੀਿੀਂ ਸੁਰ ਨੰੂ ਉਸ ੇਦੇ ਹੀ ਸੰਿਾਦ ਵਿਚ ਵਬਆਨ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ; 

“ਘਾਣੀ ਗੇੜ੍ ਤੇ ਵਸਲਵਸਲਾ ਆਹ ਈ... ਿਾਹੀਆਾਂ ਿੀ ਪੈਸੇ ਦੀਆਾਂ...।”11 

                                                           
7  Thomas L. Friedman, Hot, Flat, and Crowded: Why we need a Green Revolution and How It can Renew America, Farrar, Strauss 
and Giroux, New York, p. 05.  
8 Rob Wallace, Unevenearth.org/2020/03/where-did-coronavirus-come-from-and-where-will-it-take-us-an-interview-with-rob-
wallace-author-of-big-farms-make-big-flu/, accessed on 15. 04.2020. 
9  ਡਾ. ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਧਾਲੀਿਾਲ, ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਿੇਕ, ਲੋਕਗੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਪੰਨਾ 129. 
10  ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਤਲ-ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਾਂ, ਸੰਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਣਾ, 2014, ਪੰਨਾ 458. 
11  ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 465. 
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ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਅੰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ ਅਗੱੇ ਤੇਜੂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ‘ਅਕਲ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ’ ਇਸ ਦਲਦਲ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹ ੋਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜੂ 

ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਵਨਕਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਤੇਜੂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇ

ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਉਸ ਿੱਡੇ ਿਰਗ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਿੈ-ਵਨਰਭਰਤਾ 

ਨੰੂ ਤੋੜ੍ ਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਿਰਗ ਦਾ 

ਵਹੱਸਾ ਬਣਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਕਰਤ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਲੇਖਕ ‘ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਘੰ’ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਾਭ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਸਰਫ ਅਮੀਰ ਵਜਮੀਦਾਰਾਾਂ  ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਾਂ ਇਨਕਲਾਬਾਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਵਿਗੜ੍ਦੀ ਿੀ ਹੈ।  ‘ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੰਘ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਧਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਿੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਿੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ  ਸੀ ਪਰ ਮਸ਼ੀਂਨਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਣ 

ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਮੀਨ ਹੋਰਾਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚਗੰੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ 

ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜ਼ੂਦ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਉਤ ੇਿੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੰਘ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਹੋ-ਵਜਹੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਕਾਰਨ 

ਸਰਕਾਰ ਪਰਤੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੰੂ ਵਨੱਜੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਕਾਰਣ ਚਾਹੁਵੰਦਆਾਂ ਹੋਇਆਾਂ ਿੀ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।    

ਧਰਾਤਲ ਉਤ ੇਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਵਥਤ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦ ੇਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਇਸ ਨੰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨਾਲ ਸਲਾਵਹਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜ ੋਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਰੋਸ ਨੂ ੰਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕ ੇ।  ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ 

ਰੁਝਾਨ ਨੰੂ ਿੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਵਨਮਨ ਿਰਗ ਦੇ ਦਮਨ ਦ ੇ

ਇਨਕਲਾਬ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦ ੇਗਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਸੋਹਲੇ ਤ ੇਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਦਾ ਵਦਰਸ਼ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਲਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਤਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਉੱਤੇ ਿੀ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਹੈ; “ਚੀਨੀਆਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰ ੇ

’ਚ ਿੱਜਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਪੱਛੋਂ ਮਵਹਬੂਬ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਾਂ ਸਿਾਰਨ ਵਿਚ ਰਝੁ ਵਗਆ ਹੈ।”12 

ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੰੂ 

ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਾਂ ਦੇਣਾ ਿੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਵਜਸ਼ ਅਧੀਨ ਿਰਤੋਂ 

ਨਾਲ ਿਰਗਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾਿਾਰੀ ਿਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੰੂ ਇਨਕਲਾਬ ਵਕਹਾ 

ਵਗਆ – ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੁਆਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਜਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਗਲੁਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਇਨਕਲਾਬ ਵਜ਼ੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਵਰਆਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਿਜੋਂ ਸੱਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਦੱਤਾ।   

ਬੀਜਾਾਂ, ਖਾਧਾਾਂ, ਦਿਾਈਆਾਂ, ਆਰਵਥਕ ਮਦਦ ਨੰੂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਵਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਅਖਵਤਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤੱਾ 

ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰਖੱਣ ਦੀ ਸਾਵਜਸ਼ ਿਜੋਂ ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੈ-ਵਨਰਭਰਤਾ 

ਨੰੂ ਤੋਵੜ੍ਆ। ਇਸਨੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਵਦੱਤਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਵੁਿਧਾ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ-

ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਿਧੀਕੀ ਸਵਹਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਿਟ ਬਣੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਬੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਿੀ 

ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਾਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਕਥਨ ਰਾਹੀਂ  ‘ਡੁੱਬਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ’ ਕਹਾਣੀ 

ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ; 

“ ਿੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਵਜਹੜ੍ੀ ਮੁੰਵਡਆਾਂ ਖਾਦ ਫੜ੍ੀ ਐ ਸੱਤ ਸ ੌਬੋਰੀ ਬਲੈਕ...ਚਲੋ ਭਾਿੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਨਹਾਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਿਾ ਈ ਲਈ 

ਸਹੀ... ਪਰ ਅਗਲੇ ਖਾਦ ਹੁਣ ਊਂ ਈ ਨਹੀਂ ਊਂ ਵਦੰਦੇ...ਉਹ ਆਾਂਹਦ ੇਨੌਜਿਾਨ ਸਭਾ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਖਾਦ...ਿੇਖ ੋਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ 

ਐ... ਭਾਿੇਂ ਬਲੈਕ ਹੀ ਸਹੀ...ਅਗਲੇ ਨੰੂ ਵਮਲ ਤਾਾਂ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ...ਹੁਣ ਜੀਹਨੰੂ ਇਨਹਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ’ਚ ਨਾ ਵਮਲੀ...ਉਹ ਝੋਨੇ ਕੀ ਪਾਲੂ? ...ਉਹਨੰੂ ਇਨਹਾਾਂ 

ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ?”13 

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦ ੇਪਰਭਾਿ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਟੱੁਟਦਾ ਹੈ।  ਰਿਾਇਤੀ ਫਸਲਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਜੌਂ, ਸਰੋਂ, ਦਾਲਾਾਂ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਘਟਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨਾ-

ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਖਾਧਾਾਂ ਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਖਾਧਾਾਂ 

ਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਨੰੂ ਿੱਡੇ ਵਜਮੀਂਦਾਰਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਲੈਕ ਰੋਕਣ ਉਤੇ ਿੀ ਖਾਧ ਨਾ ਵਮਲਣ ਦੀ ਸਮਵੱਸਆ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿਵਰਆਮ ਵਸਘੰ 

ਸੰਧੂ ‘ਡੁੱਬਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਵਰਸ਼ਤਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਿੇਖੀਏ ਤਾਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ 

ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੋਹ ਖੁਰਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਢੱਵਗਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਮੋਹ ਿੀ ਟੱੁਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤੇ-ਵਕਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਿਰਾਾਂ ਪਰਤੀ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਣਗਵਹਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਾਲੇ ਿਜੋਂ ਕਹਾਣੀ ‘ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੰਘ’ ਦਾ ਇਹ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਿੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;  

                                                           
12  ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 406.  
13  ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 383.    
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“ ...ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੱਝ ੇਮੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਲਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟੱਲੀਆਾਂ ਦੀ  ਵਨੰਮਹੀ ਟੁਣਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਹਨ ਵਿਚ ਰੜ੍ਕ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਵਬਜਲੀ ਦ ੇਵਨੰਮਹ ੇਚਾਨਣ 

ਵਿਚ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦ ੇਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੰੂ ਬਲਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉੱਭਰੀਆਾਂ ਹਈੋਆਾਂ ਪਸਲੀਆਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਵਪੰਡ ੇ

ਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖਾ ਵਗਆ ਹੈ।“14  

ਉਪਰੋਕਤ ਿੇਰਿੇ ਵਿਚ ਬਲਦ ਅਤੇ ਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੀਕ ਿਜੋਂ ਿੀ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜ ੋਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਦਖ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦ ੇ

ਸੱਚ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਦਾ ਹੈ। । ਉਹ ਸ਼ੋਵਸ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਧਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਲਦ ਅਤੇ ਕਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਰਤੀਕ 

ਿਰਤਦਾ ਹੈ।  

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਮਨੁਖੱੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੋਹ-ਤੰਦਾਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜ੍ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਮਾਨਿੀਕਰਨ ਹਣੋ ਦੇ ਦੁਖਾਾਂਤ ਨੰੂ ਿੀ ਿਵਰਆਮ ਵਸਘੰ 

ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਸਰਜਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਪਉ ਤੇਜੂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਸੌਂ ਜਾਣ’ ਦੀਆਾਂ 

ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਖੁਰ ਗਏ ਮੋਹ ਨੰੂ ਪਰਗਟਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਵਸਤ ਤੇ ਤੰਗ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਿਾਲੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ। 

‘ਿਖਤਾਾਂ’ ਨੰੂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਪਉ ਤੇਜੂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਸ ਇਹ ਕਵਹੰਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ;“ ਬਮਾਰ ਆ ਤ ੇਮੈਂ 

ਕੀ ਕਰਾਾਂ? ਆਹ ਤੇ... ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਿਖਤ...।”15 ਸੁਵਨਹਰੀ ਵਕਣਕਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਿੀ ਮਨੱੁਖੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ੍ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਵਦਨ-ਬ-ਵਦਨ ਖੰਵਡਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਹੀ ਹੈ ਵਜਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਨੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਇਕ 

ਿੱਡੇ ਿਰਗ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਵਨਜਾਤ ਵਦਿਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਇਸ ਿਰਗ ਨੰੂ ਵਿਹਲ ਪਰਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ 

ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਾ-ਵਗਆਨ-ਵਿਵਗਆਨ-ਅਵਧਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਾਂ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੀ ਘਟਾ ਵਦੱਤਾ ਵਜਸ ਫਲਸਰੂਪ ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿਹਲ ਵਮਲੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਵਜਕ ਢਾਾਂਚਾ ਨਾ ਤਾਾਂ ਉਸ ਵਿਹਲ ਲਈ 

ਕੋਈ ਢੱੁਕਿਾਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਸਵਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਾਂਚਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਸ ਵਿਹਲ ਨੇ ਇਕ ਿਰਗ ਨੰੂ ਮਨੋ-ਰੋਗੀ ਬਣਾ 

ਵਦੱਤਾ ਜੋ ਨਵਸ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਲੜ੍ਾਈਆਾਂ ਿੱਲ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਫਸਲੀ ਚਕੱਰ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਖਾਧ, ਵਬਜਲੀ, ਪਾਣੀ, 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਘਾਟ, ਨਾ-ਉਪਲਬਧੀ, ਬਲੈਕ ਆਵਦ ਮਸਵਲਆਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਦੀ ਵਖਝ ਤੇ ਰੋਸ ਨੰੂ ਿੀ ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਿਵਰਆਮ ਵਸਘੰ ਸਧੂੰ ਵਨਮਨ ਵਕਸਾਨੀ ਦੀ ਵਨੱਘਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ, ਤੜ੍ਪ 

ਤੇ ਉਲਝਣਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ‘ਹਨਹੇਰੀ’ ਕਹਾਣੀ ਿੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹਨਹੇਰੀ 

ਇਕ ਵਚੰਨ ਹੈ ਵਜਸਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਖਆਲਾਾਂ ਨੂੰ ਵਖਲਾਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਜ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; 

“ਹਨਹੇਰੀ ਨਾਲ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਹੋਈਆਾਂ ਕਣਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੈਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਵਠਆਾਂ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਦਨ ਵਸਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ 

ਵਕਤੇ, ਕੋਈ ਵਕਤੇ, ਵਡੱਗੇ ਨਾੜ੍ ਤੇ ਵਸੱਵਟਆਾਂ ਿਾਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਵਖਆਲ ਿੀ ਵਖਲੱਰੇ ਵਫਰਦੇ ਸਨ।”16 

ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਪਾਤਰਾਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਪਰਿਾਹ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਰਵਕਰਤਕ ਵਬੰਬਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੀ 

ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਾਪਸੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਤਾ ਵਸੰਘ ਬਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਹੈ; 

“ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦ ੇਅਹਾਤ ੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੋਨੇ ਦ ੇਖੇਤ ਦੀ ਿੱਟ ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ੋਤਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਤਰੇੜ੍ਾਾਂ ਪੈ ਕੇ 

ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਖਲੇਪੜ੍ ਉਚੜ੍ੇ ਪਏ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਪਆਸ ਵਸਰ ਸੁੱਟੀ ਖੜ੍ੋਤੇ ਕੁਮਲਾਏ ਬੂਵਟਆਾਂ ਦੇ ਬੁਲੱਹ ਾਾਂ ਤ ੇ

ਆ ਵਟਕੀ ਸੀ।” 

ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜ੍ਾਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਾਂ। ਵਪਆਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੂਵਟਆਾਂ ਦਾ ਕੁਮਲਾਉਣਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਝੋਨੇ ਦੀਆਾਂ 

ਪੈਲੀਆਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਡੂਘੰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਡੂੰਘ ੇਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਾਂ ਸਪਰੇਹਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਬੋਰ ਦ ੇਲੇਖ ੇਲੱਗ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਿਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ‘ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੰਘ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

‘ਹਨਹੇਰੀ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹਨਹੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਪੱੁਵਟਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਿੱਲੋਂ  ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹ ੇਘਾਣ ਿੱਲ 

ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਨਹੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਿੇਰਿਾ ਹੈ; 

“ ....ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਾਂ ਵਿਚ ਹਨਹੇਰੀ ’ਚ ਮਰੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਲਹ ੂਨਾਲ ਵਲੱਬੜ੍ੀ ਵਸਰੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਤੰਨ  

ਮਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਵਚੜ੍ੀਆਾਂ...ਵਖੱਲਰੇ ਖੰਭ...ਬੋਟੀਆਾਂ-ਬੋਟੀਆਾਂ।”17 

ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਿੇਖੀਏ ਤਾਾਂ ਹਰ ੇਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਿੱਡੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ਹੈ। 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੰੂ ਪਰਦੂਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ; ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਵਟਆ, ਨਿੀਂ-ਨਿੀਆਾਂ ਮਾਰ ੂਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਪੈਦਾ 

ਹੋਈਆਾਂ।  ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਿਧਣ ਨਾਲ ਜਨਸੰਵਖਆ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਜਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੈਵਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ 

ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਹੋਰ ਪੌਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਰ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਅੰਨਹੇ  ਿਾਹ ਹੱਵਤਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

                                                           
14 ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 314.  

15 ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 457. 
16  ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 386. 
17  ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 387.  
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ਵਜਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਨੇਕਾਾਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਜੀਿ-ਜੰਤੂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਕੱਲਤ ਨੰੂ 

ਤਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁਟੱ ਿੱਲ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਸਹਤ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਿੀ ਉਹਨਾਾਂ 

ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ  ਖਾਸ ਥਾਾਂ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ। ਡੁਮੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵਚੰਤੋਂ ਿੱਲੋਂ  ‘ਤੇਜੂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦੀਆਾਂ  ਨਿੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ 

ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਿੇਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਉਥੇ ਇਹ ਨਿੀਂ ਵਬਮਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹ ੈਨਾ ਵਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਬਮਾਰੀ ਜ ੋਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ ਹੈ।  

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਾਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਰਭਾਿ ਿੀ ਵਕਤੇ-ਵਕਤੇ ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਵਮਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜੱਥੇ ਲੇਖਕ ਇਕ ਿਰਗ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਜੀਿਨ ਹਾਲਤ ਅਤ ੇ

ਉਸਦੇ ਿਧਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਾਸ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਆਰਵਥਕ ਹਾਲਤ ਿੀ 

‘ਸੁਨਵਹਰੀ ਵਕਣਕਾ’ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਤੂ ਵਸਘੰਾਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫੌਜੂ ਵਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵਜ਼ਕਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਫੌਜੂ ਤੇ ਪੀਤੂ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਸਰਦਾ-ਪੱੁਜਦਾ ਵਕਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੱਡ-ਭੰਨਿੀਂ ਵਮਹਨਤ ਦੇ ਬਾਿਜ਼ੂਦ ਿੀ ਤਾ-ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੀਤੂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜ ੋਵਕਰਤੀ ਬਵਣਆ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਗਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ 

ਪਰਭਾਿ ਹਰੀ-ਕ੍ਾਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੋਿਾਾਂ ਸਵਮਆਾਂ ਦਾ ਵਚਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿੀ ਫੌਜ ੂਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ 

ਿਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹ ੈਪਰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮੁਨਾਫਾ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਝਾਨਾਾਂ ਿੱਲ ਿੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਸੰਗ 

ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਜਮਰੌਦ’ ਿੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਜਮਰੌਦ’ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਪਰਿਾਸ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਤੇ ਮਨੋ-ਇਵਤਹਾਸ ਦਾ ਵਬਰਤਾਾਂਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੀ ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਰਿਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਿਚ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕਤਾ ਨੰੂ ਪੜ੍ਚੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵਜ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਉਣ 

ਨਾਲ ਪਰਿਾਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਿੀਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸੰਿਾਦ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਰ ੇਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਿਾਰ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਿਾਸ ਪਰਤੀ ਚੱਵਲਆ ਸੀ; “ ਜੱਟਾ! ਤੇਰੀ ਬੰਬੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਮਵਲਆ; ਤੰੂ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਮਰੀਕਾ-ਕਨੇਡਾ ਏਥੇ ਈ ਆ 

ਵਗਆ।”18 

ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਿਵਰਆਮ ਵਸਘੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਿੇਂ ਵਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਨੰੂ ਮਲੂ ਥੀਮ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਲਆ 

ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਇਸਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਜ਼ਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਵਜਥੇੱ ਿਵਰਆਮ 

ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਾਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਰਭਾਿ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦ ੇਆਰਵਥਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਪਰਭਾਿਾਾਂ 

ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਾਵਹਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਵਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਵੌਧਕ ਿਰਗ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵਸਰਫ 

ਵਕਸੇ ਿਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਤਹੀ ਵਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਏ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰ-ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਿਰਤਾਰੇ ਦ ੇਜੀਿਨ ਦੇ ਵਿਵਭੰਨ ਪੱਖਾਾਂ ਉਤੇ ਪਏ ਅਸਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਏ। ਿਵਰਆਮ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਉਤੇ ਖਰ ੇਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ-ਜਗਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦ ੇ

ਸੁਵਨਹਰੀ ਵਦਖਦੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

                                                           
18 ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 47. 


