
ਕਦੇ ਧ ੁੱ  -ਕਦੇ ਛਾਂ  
 

ਕਦੇ ਨਸੀਂ ਬ ੁੱ ਰੀ  25 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ੱਭਯਜੈਂੀ ਦੀ ਉਸ ਯਾਤ ----26 ਜੂਨ ਨੂੂੰ  ਬਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਬ ਕ ਛ ਫਦਲਰਆ ਸਇਆ ੀ 

 

ਭੇਯੇ ਤੇ ਵੀ ਰੁੱ ਲਗਆ ੀ ਕਾਰਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ - ਡੀ. ਆਈ. ਆਯ. 

 

                           ਫਰਜੀਤ ਫੁੱਰੀ 

ਇਸ ਲਕੁੱ ਾ 25 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਯਾਤ ਦਾ ਸੈ। ਭੈਂ ਉ ਵੇਰੇ ਯਲਜੂੰ ਦਯਾ   ਫਲਠੂੰ ਡੇ ਲਵੁੱ ਚ ਫੀ  ਪਾਈਨਰ ਦਾ ਲਵਲਦਆਯਥੀ ੀ।ਕਾਰਜ 

ਲਵੁੱ ਚ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਨ। ਫੇਸੁੱ ਦ ਗਯਭੀ ਦੇ ਲਦਨ ੀ।ਉਦੋਂ ਫਲਠੂੰ ਡਾ ਯੇਤ ਦੇ ਲਟੁੱ ਲਫਆਂ ਲਵੁੱ ਚ ਲਘਲਯਆ ਇੁੱਕ ਕਫਾ ਨ ਭਾ ਸ਼ਲਸਯ ੀ।ਫੇਸੁੱ ਦ 

ਤੁੱਤੀਆਂ ਰਆਂ  ਦੇ ਨਾਰ ਸਨਹੇ ਯੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਵਯਰੇ ਆਭ ਲਜਸੀ ਗੁੱਰ ਸ ੂੰ ਦੀ ੀ।ਯੇਤਾ ਨਾ ਉਡਦਾ ੀ ਲਕ ਫਲਠੂੰ ਡੇ ਲਿਰਹੇ  ਲਵਚ ਰਗਬਗ 

ਬ ਨੂੂੰ  ਕ ੁੱ ਕਯੇ ਸ ੂੰ ਦੇ ਨ।ਸ਼ਾਭ ਨੂੂੰ  ਭੈਂ ਆਣ ੇ ਨਗਯ ਯਾਭ ਯਾ ਪੂਰ ਤੋਂ ਫਲਠੂੰ ਡੇ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸਇਆ ਗਲਨਆਨੇ ਭੂੰਡੀ  ੁੱ ਜਾ।ਫੁੱ  ਤੋਂ ਉੱਤਯ ਕੇ 

ਭੈਂ ਆਣ ੇਸੀ ਕਾਰਜ  ਦੇ ਜੂਨੀਅਯ ਲਵਲਦਆਯਥੀ ੂੰਜਾਫ ਲੂੰ ਘ ਦੇ ਘਯ  ੁੱ ਜਾ।ਉਸ ੂੰਜਾਫ ਟੂਡੈਂਟ  ਮੂਨੀਅਨ ਦਾ ਯਗਯਭ  

ਕਲਯੂੰਦਾ  ੀ  ਅਤੇ ਭੈਂ ਉ ਵੇਰੇ ਮੂਨੀਅਨ ਦਾ ੂਫਾਈ ੁੱਧਯ  ਦਾ ਆਗੂ ਾਂ। ਉਦੋਂ  ਰੈਂਡ ਰਾਈਨ ਫ਼ਨ ਤਕ ਵੀ ਨਸੀਂ ੀ ਸ ੂੰ ਦੇ  , ਭਫਾਈਰ 

ਫ਼ਨ  ਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਸੀਂ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ।ਜੇਕਯ ਲਕੇ  ਨਾਰ ਕਈ ਗੁੱਰ ਕਯਨੀ ਸ ੂੰ ਦੀ   ਤਾਂ ਖ਼ ਦ  ਸੀ ਇੁੱਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਘਯ ਜਾਣਾ 

ੈਂਦਾ ੀ।ਉਨਹ ਾ ਲਦਨਾਂ ਲਵਚ  ਅਜਕਾ ਸ਼ਲਸਯੀਕਯਨ ਨਸੀਂ ੀ ਸਇਆ  ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਦਨਾਂ ਲਵਚ ਜਾਂ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਲਵਚ  ਕਾਰਜੀਟ ਇੁੱਕ 

ਦੂਜ ੇਦੇ ਘਯ ਅਕਯ ਜਾਇਆ ਕਯਦੇ ੀ ਅਤੇ ਯਾਤਾਂ ਵੀ ਠਲਸਯ  ਜਾਂਦੇ ੀ।ੂੰਜਾਫ ਟੂਡੈਂਟ  ਮੂਨੀਅਨ ਲਵਚ  ਯਗਯਭ  

ਲਵਲਦਆਯਥੀ ਤਾਂ ਇੁੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਰ ਯਾਫਤਾ ਯੁੱਖਣ ਰਈ ਇੁੱਕ ਦੂਜ ੇ ਦੇ ਘਯ ਅਕਯ  ਸੀ ਚੁੱਕਯ ਰਾਉਂਦੇ ਯਲਸੂੰ ਦੇ ੀ  ਤੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਲਫਨਾਂ 

ਘਯਾਂ ਲਵਚ ਵੀ ਭੀਲਟੂੰ ਗਾਂ ਕਯ ਲਰਆ ਕਯਦੇ ੀ।ਘਯੋਂ ਯਟੀ ਾਣੀ ਜ  ਚੂੰਗਾ ਲਭਰ ਜਾਂਦਾ ੀ। 

 ਉ ਲਦਨ  ਭੈਂ ਵੀ  ਯਾਤ ਗਲਨਆਨੇ ਲਵਚ ੂੰਜਾਫ  ਲੂੰ ਘ ਦੇ ਘਯ ਠਲਸਲਯਆ।ਗੁੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ   ਗ । ਵੇਯੇ ਉਠਕੇ  ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਯਕੇ  

ਭੈਂ ਫੁੱ  ਪੜੀ ਤੇ ਫਲਠੂੰ ਡੇ  ਆ ਲਗਆ । ਉਂਝ ਉਨਹ ਾ ਲਦਨਾਂ ਲਵਚ ਅੀਂ 15 -20 ਲਕਰਭੀਟਯ ਦਾ ਫ਼ਯ ਾਈਕਰ ਤੇ ਆਭ ਸੀ ਕਯ ਰੈਂਦੇ ੀ 

ਯ  ਉ ਲਦਨ ਗਯਭੀ ਫਸ ਤੀ ਸਣ ਕਯਕੇ ਭੈਂ ਫੁੱ  ਸੀ ਪੜੀ। 

ਫਲਠੂੰ ਡੇ  ਫੁੱ  ਅੁੱਡ ਤੇ ਉੱਤਯਕੇ ਲਿਰਹਾ ਕਚਲਸਯੀ ਾਸਭਣੇ ਸਰਵਾਈ ਦੀ ਇੁੱਕ ਦ ਕਾਨ ਵੁੱਰ ਅਜ ੇਭੈਂ ਜਾ ਸੀ ਲਯਸਾ ੀ ਲਕ  ਭੇਯਾ ਇੁੱਕ 

ਕਾਰਜਭੇਟ ਅਤੇ  ੀ  ਮ ੂਦਾ   ਕਲਯੂੰਦਾ ਲਭਰ ਲਆ। ਉਸ ਇੁੱਕ ਦਭ ਭੈਨੂੂੰ  ਲਖੁੱ ਚ ਕੇ  ਦ ਕਾਨ ਦੇ ਅੂੰਦਯ ਰੈ ਲਗਆ  ਅਤੇ ਤਰਬਕ ਕੇ 

ਫਲਰਆ ,'' ਉਸ ਫੁੱਰੀ, ਤੂੂੰ  ਲਕਵੇਂ  ਭਜ ਨਾਰ ਲਪਯਦੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਤਾ ਨਸੀਂ ਤੈਨੂੂੰ   ਲਰ ਰੁੱ ਬ ਯਸੀ  ?ਯਾਤ ਨੂੂੰ   ਲਰ  ਨੇ ਛਾੇ  ਭਾਯੇ ੀ। 

ਥਡੇ ਘਯੇ ਯਾਭ ਯੇ  ਵੀ ਅੁੱਧੀ ਯਾਤ ਨੂੂੰ   ਲਰ ਗਈ ੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੜਨ।ਸਯ   ਕਈ ਥਾਈ ਂਛੇ  ਨੇ, ਸ ਣ ਤਾ ਨਸੀਂ ਕਣ ਕਾਫੂ ਆਇਆ 



ਤੇ ਕਣ ਫਲਚ ?'' ਉਸ ਇੁੱ ਕੇ ਾਸ ਸੀ ਾਯਾ ਕ ਝ ਕਲਸ ਲਗਆ। ਭੈਂ ਫਸ ਤ ਸੈਯਾਨ ਸਇਆ।ਭੈਂ ਲਕਸਾ ,''  ਲਰ ਕਾਸਤੋਂ ਛੇ ਭਾਯ ਯਸੀ 

 , ਅੀਂ ਤਾਂ ਕ ਛ ਕੀਤਾ  ਸੀ ਨਸੀਂ , ਨਾ ਸੀ ਕਈ ਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੁੱਰ ਯਸੀ ਸੈ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਕਈ ਰੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਇ ?'' 

ਉ  ਨੇ ਦੁੱ ਲਆ  ਲਕ ਕਈ ੱਭਯਜੈਂੀ ਰੁੱ ਗੀ । ਕਲਸੂੰ ਦੇ  ਇੂੰਦਯਾ  ਨੇ ਰਾਈ । 

ਭੇਯੀ  ਤਾਂ ਭਝ ਫਾਸਯ ੀ ।ੱਭਯਜੈਂੀ  ਦਾ  ਨਾਂ ਵੀ ਅੀਂ  ਲਸਰੀ ਵਾਯ  ਲਣਆ ੀ।ਇ  ਤੋਂ  ਲਸਰਾਂ 1965  ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ 

ਜੂੰਗਾਂ ਵੇਰੇ ਫਰੈਕ ਆਊਟ ਤਾਂ ਸੂੰਢਾ ੀ ਯ  ਅਲਜਸੀ ੱਭਯਜੈਂੀ ਫਾਯੇ ਕਦੇ ਨਸੀਂ ੀ  ਲਣਆ।ਉ  ਨੇ ਦੁੱ ਲਆ  ਲਕ ਲਯਫ਼ ੀ  

ਮ ੂਵਾਲਰਆਂ ਦੇ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸਯ ਕਈ ਾਯਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਫੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ  ਲਰ  ਨੇ ਪੜੇ ਨੇ।ਪੇਯ  ਲਰ ਤੋਂ ਫਚਦੇ ਫਚਾਉਂਦੇ ਅੀਂ 

ਅਖ਼ਫਾਯ  ਰੁੱ ਲਬਆ।ਭੈਨੂੂੰ  ਇੂੰਡੀਅਨ ਕਰੈ ਦਾ 26 ਜੂਨ ਦਾ ਉਸ ਲਸਰਾ ਫ਼ਾ ਮਾਦ  ਸੈ ਜ ਰਗਬਗ ਾਯਾ ਖ਼ਾਰੀ ੀ।ਉ ਤੇ ਇੁੱਕ 

ਵੁੱ ਡੀ ਾਯੀ ਕੈਂਚੀ  ਛਾ ਕੇ ਲਯਫ਼ -ੈਂਯਡ   ਸ਼ਫਦ ਲਰਲਖਆ ਸਇਆ ੀ ।ਲਪਯ ਸਰੀ ਸਰੀ ਇਧਯੋਂ ਉਧਯੋਂ  ਣ ਕੇ ਭਝ ਆਈ ਲਕ  

 ਵੇਰੇ ਦੀ  ਰਧਾਨ ਭੂੰਤਯੀ ਇੂੰਦਯਾ ਗਾਂਧੀ  ਨੇ ਜੈ ਰਕਾਸ਼ ਨਾਯਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਠ ਸ਼ ਯੂ ਸ ਜਨਤਕ ਅੂੰਦਰਨ ਨੂੂੰ  ਦਫਾਉਣ  

ਰਈ ਅੂੰਦਯੂਨੀ  ਯੁੱ ਲਖਆ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਯੇ ਦੇ ਫਸਾਨੇ ੱਭਯਜੈਂੀ ਰਾਈ ੀ ਅਤੇ ਾਯੇ ਲਆੀ ਲਵਯਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੜ ਕੇ ਜੇਰਹਾਂ ਲਵਚ ਾ ਲਦੁੱ ਤਾ 

ੀ।ਉਨਹ ਾ 'ਤੇ ਅੂੰਗਯੇਿ   ਯਕਾਯ  ਦੇ ਿਭਾਨੇ ਦਾ ਫਣਾਇਆ ਕਾਰਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ -ਲਡਪੈਂ ਆਪ ਇੂੰਡੀਆ ਯੂਰ (ਡੀ.ਆਈ.ਆਯ. )- ਰਾਕੇ 

ਜੇਰਹਾਂ ਲਵਚ ਫੂੰਦ ਕਯ ਲਦੁੱ ਤਾ ੀ।ਇ ਕਟ  ਸੇਠ ਲਕੇ  ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਯੂਨੀ  ਯੁੱ ਲਖਆ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਯੇ ਫਸਾਨੇ ਵੀ ਦ ਾਰ ਰਈ ਲਫਨਾਂ ਭ ਕੁੱ ਦਭਾ 

ਚਰਾ ਜੇਰਹ ਲਵਚ ਨਿਯਫੂੰਦ  ਯੁੱ ਲਖਆ ਜਾ ਕਦਾ ੀ।ਉ ਵੇਰੇ ਚਾਯੇ ਾੇ  ਫਸ ਤ ਖਫ਼ਿਦਾ ਭਾਸਰ ੀ। 

 

ਅੀਂ ਜਾਂ  ਾਡੀ ਮੂਨੀਅਨ ਲੁੱ ਧੇ ਯੂ ਲਵਚ ਜ ੈਰਕਾਸ਼ ਨਾਯਾਇਣ  ਦੇ ਅੂੰਦਰਨ ਲਵਚ  ਸ਼ਾਭਰ ਨਸੀਂ ੀ ਅਤੇ ਅੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱ ਫੇੁੱ ਖੀ ਭਝ ੇ

ਜਾਂਦੇ  ੀ ਯ ਅੀਂ ਵੀ ੱਭਯਜੈਂੀ ਦੇ ਯਗੜੇ ਲਵੁੱ ਚ ਆ ਗ ੀ।ਭੇਯੇ  ਅਤੇ ੂੰਜਾਫ ਟੂਡੈਂਟ ਮੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉ ਵੇਰੇ ਦੇ ਰਲੁੱ ਧ ਆਗੂ 

ਲਯਥੀਾਰ ਲੂੰ ਘ ਯੂੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਾਡੇ ਕਈ ਸਯ ਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ੱਭਯਜੈਂੀ  ਵਯਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਸ  ਕਦਭ ਦਾ ਲਵਯਧ ਕਯਨ ਦਾ ਫ਼ੈਰਾ 

ੀ   ਮ ੂਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਭਣੀ ਅਕਾਰੀ ਦਰ  ਨੇ  ਵੀ  ਆਣਾ  ਭਯਚਾ ਸ਼ ਯੂ ਕਯ ਲਦੁੱ ਤਾ ੀ ਯ  ਅੀਂ ਆਣ ੇਲਸਾਫ ਨਾਰ ਵੁੱ ਖਯੇ 

ਤਯ ਤੇ ੱਭਯਜੈਂੀ ਲਵਯਧੀ 

ਰਲਸਯ  ਚਰਾਉਂਦੇ ਯਸੇ।ਉਸੀ ਕਾਰਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ -ਡੀ. ਆਈ. ਆਯ. ਰਾਇਆ ਲਗਆ ੀ।ਭੇਯੇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭੇਯੇ ਦ ਬਯਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਸਯ 

ਨਿਦੀਕੀ ਲਯਸ਼ਤੇਦਾਯ  ਤੇ  ਵੀ  ਡੀ. ਆਈ. ਆਯ. ਰਾਇਆ ਲਗਆ ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਤੂੰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ  ਭਾਂ ਜੇਰਹ ਲਵਚ ਸੀ ਯਸੇ ਨ। 

   ਅੀਂ  ੱਭਯਜੈਂੀ ਦਾ ਲਵਯਧ ਕਯਨ  ਅਤੇ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਦੇ ਲਖ਼ਰਾਫ਼ ਰੜਨ ਦਾ ੁੱਦਾ ਦੇਣ ਰਈ  ਆਭ ਤਯ ਤੇ ਸੁੱਥ ਲਰਖਤ ਟਯ 

ਕਾਰਜਾਂ  ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਉਂਦੇ ੀ ਤਾਂ ਲਕ  ਲਰ  ਨੂੂੰ  ਤਾ ਨਾ ਰੁੱ ਗੇ।ਕਾਰਜਾਂ ਲਵਚ ਭੀਲਟੂੰ ਗਾ  ਅਤੇ ਕਦੇ   ਕਦੇ 

ਖ ੁੱ ਰਹੀਆਂ ਯ ਯੈਰੀਆਂ ਵੀ ਕਯ ਰੈਂਦੇ  ਯ  ਲਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਸਰਾਂ ਸੀ ਲਖਕ ਜਾਂਦੇ ੀ।ੀ   ਮ ੂਦੀ ਟੇਟ ਕਭੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਰੇ 

ਭ ਤਾਲਫਕ ਲਯਥੀਾਰ ਲੂੰ ਘ ਯੂੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗਰਫ਼ਤਾਯ ਸ ਗ ਯ  ਭੈਂ ਅਤੇ ਮੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕ ਝ ਇੁੱਕ ਸਯ ਨੇਤਾ ਬੂਭੀਗਤ ਸੀ 



ਯਸੇ।ਲਸਰਾਂ-ਲਸਰਾਂ ਤਾਂ  ਲਰ  ਨੇ ਫਸ ਤ ਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ੀ ਯ  ਾਰ ਕ   ਫਾਅਦ  ਕ ਝ ਲਢੁੱ ਰ ਲਭਰ ਗਈ ੀ ਯ ਭੇਯੇ ਤੇ ਰੁੱ ਲਗਆ  

ਡੀ ਆਈ ਆਯ  23 ਭਾਯਚ 1977 ਨੂੂੰ  ਉਦੋਂ  ਸੀ ਖ਼ਤਭ ਸਇਆ ਜਦੋਂ ੱਭਯਜੈਂੀ ਚ ੁੱ ਕੀ ਗਈ ੀ।ਉਸ ਭਾ ਕਾਰਜ ਲਦਨਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ 

ਅਬ ੁੱ ਰ ਮਾਦ ਫਲਣਆ  ਸਇ ਅਤੇ ਸਯ  ਵਯਹ ੇਜੂਨ ਭਸੀਨੇ ਲਵਚ ਇਸ ਮਾਦ ਤਾਿਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 

                                                               

                                                              

 

ੂੰਾਦਕ  

ਫਾਫੂਸ਼ਾਸੀ ਡਾਟ ਕਾਭ  

                                                  ਚੂੰਡੀਗੜਹ 

 ( ਇਸ  ਲਰਖਤ 24 ਜੂਨ ,2011 ਨੂੂੰ  ਲਰਖੀ ਗਈ ੀ ਸਈ ੀ ) 
 


