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ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਿਰਾਜੀ ਢਾਾਂਚੇ ਤੇ  ੀ ਿੁਝ ਸ ਾਲ ਖੜੇ ਿਰ ਵਦਿੱਤੇ ਨੇ।ਲੋਿਰਾਜ ਅਜੋਿੇ ਦੌਰ ਦਾ 

ਬੇਹਿੱਦ ਮਿਬੂਲ ਵਸਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹ।ੈਹਰ ਿੋਈ  ਇਸਦੀ ਿਸਮ ਖਾਣ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਹੈ।ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਿਾਇਮ ਿਰਨ ਖਾਤਰ ਹਰ ਹੀਲਾ  ਰਤਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਵਹਤ ਲੋਿ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਚਣੁਦੇ 

ਨੇ।ਇਸ  ਾਰ ੇਵਲੰਿਨ ਦੀ ਇਿ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹਰੂ ਿਹਾ ਤ  ੀ ਹ ੈਵਿ ਲੋਿਰਾਜ ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋਿਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਵਣਆ 

ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਸ ਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਵਿ ਿੀ ਇਹ  ਾਿਈ ਸਿੱਚ ਹੈ।ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਾਂ ਇਹ ਹੀ ਵਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿ 

ਇਹ ਸਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈਭਾਰਤੀ ਵਿਸਾਨ ਉਹਨਾਾਂ ਿਨੰੂਨਾਾਂ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਿਾਰ ਿਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਿ ਵਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਉਨਤੀ 

ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ।ਸਾਮਰਾਜ ਾਦ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ  ੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਹਿੂਮਤ ਸੀ ਤਾਾਂ ਉਹ  ੀ ਿਨੰੂਨ ਬਣਾ ਲੋਿਾਾਂ ਤ ੇਠੋਸਦੇ 

ਸਨ।ਉਹ  ੀ ਿਵਹੰਦੇ ਸਨ ਵਿ ਇਹ ਲੋਿਾਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ।ਸਾਈਮਨ ਿਵਮਸ਼ਨ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਇਸ ਦੀ ਇਿੱਿ ਵਮਸਾਲ ਹ।ੈਵਿਰ 

ਸਾਮਰਾਜ ਾਦੀ ਸਰਿਾਰ ਤ ੇਲੋਿਰਾਜੀ ਸਰਿਾਰ ਵ ਿੱਚ ਿੀ ਿਰਿ ਹੋਇਆ।ਅਗਰ ਇਹਨਾਾਂ ਿਨੰੂਨਾ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਇਿੱਿਾ ਦੁਿੱਿਾ ਵਸਆਸੀ 

ਪ੍ਾਰਟੀ ਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਾਂ  ੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਾਂ ਿਨੰੂਨਾਾਂ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਤਾਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈਦੇਖਣ  ਾਲੇ ਦਿੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿ 

ਇਹ ਵ ਰੋਧ ਜਾਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਵਬਲਿੁਲ ਓਹ ੋਵਜਹਾ ਹੈ ਵਜਹੋ  ਵਜਹਾ ਭਾਰਤ ਛਿੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ  ੇਲੇ ਸੀ।ਸਰਿਾਰ ਵਿਰ  ੀ ਬੇਖਬਰ, 

ਚੁਿੱਪ੍ਚਾਪ੍ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜ਼ਦ ਤੇ ਖੜੀ ਟਿੱਸ ਤੋਂ ਮਿੱਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਵਿਰ ਇਹ ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋਿਾਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਵਿ ੇਂ ਿਵਹਲਾ 

ਸਿਦੀ ਹ।ੈ 

ਲੋਿਤੰਤਰ ਜਾਾਂ ਲੋਿਰਾਜੀ ਢਾਾਂਚਾ ਯੁਨਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਿਾਢ ਹੈ।ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਲੋਿਰਾਜ ਏਥਨਜ਼ ਵ ਿੱਚ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪ੍ਰ 

ਯੁਨਾਨ ਦੇ ਵਤੰਨ ਵ ਸ਼  ਪ੍ਰਵਸਧ ਵਿਲਸਾਿਰ ਸੁਿਰਾਤ, ਅਿਲਾਤੂਨ (ਪ੍ਲੈਟੋ) ਅਤ ੇਅਰਸਤੂ ( ਅਵਰਸਟੋਟਲ) ਇਸ ਢਾਾਂਚੇ ਨੰੂ 

ਨਾਪ੍ਸੰਦ ਿਰਦੇ ਸਨ।ਅਿਲਾਤੂਨ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਪ੍ਰਵਸਧ ਵਿਤਾਬ ਰੀਪ੍ਬਵਲਿ ਵ ਿੱਚ ਵਲਖਦਾ ਹੈ ਵਿ ਲੋਿਰਾਜ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਜੋੜਣ ਦੀ 

 ਜਾਏ ਅਨਾਰਿੀ ਜਾਾਂ ਅਰਾਜਿਤਾ ਿਲਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਿਰਾਜ ਲੋਿਾਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹ,ੈ 

ਲੋਿਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਅ ਾਜ ਨਹੀ ਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਾਾਂਦੀ, ਅਤ ੇਲੋਿਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਮੂਰਖ  ੀ ਰਾਜਗਿੱਦੀ ਹਾਸਲ ਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।ਲੋਿਰਾਜ 

ਨੰੂ ਬਹਮੁਿੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗਿੱਲ ਲਗਦੀ ਹ।ੈਪ੍ਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਿੁਝ 

ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।ਵਿਸੇ ਵ ਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਵਿ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦ ਾਰ ਅਿੱਵਧਓ ਾਂ  ਿੱਧ  ੋਟਾਾਂ ਹਾਸਲ ਿਰੇ  ਰਨਾ ਵਜਸ ਿੋਲ 

ਬਾਿੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਜਆਦਾ  ੋਟਾ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਜੇਤੂ ਿਰਾਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੇ।ਪ੍ੰਜਾਬ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਿ  ਾਰ ਦਸ ਿੀ ਸਦੀ  ੋਟਾਾਂ ਹਾਸਲ 

ਿਰਨ  ਾਲੀ  ੀ ਸਰਿਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਸਰਿਾਰ  ੀ ਲੋਿਤੰਤਰੀ ਸਰਿਾਰ ਹੀ ਿਵਹਲਾਉ ਾਂਦੀ ਸੀ। ੋਟਾਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 

ਉਮੀਦ ਾਰ ਿੀ ਿਵਹੰਦੇ ਨੇ, ਿੀ ਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ ਵਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਰਗਲਾਉਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਿੋਈ ਵਹਸਾਬ ਵਿਤਾਬ ਜਾਾਂ ਪ੍ੁਛ ਵਗਿੱਛ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੁੰਦੀ।ਵਸਧਾਾਂਤਿ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਿਤੰਤਰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵ ਿੱਚ ਿਾਮਯਾਬ ਹ ੋਸਿਦਾ ਏ ਵਜਥੇ ਵਸਰਿ ਇਿੱਿ ਵਿਰਿ ੇ ਦੇ ਲੋਿ ਹੀ  ਸਦੇ 

ਹੋਣ।ਵਿਉਾਂੀੀਿ ਬਹਮੁਿੱਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟਵਗਣਤੀ ਵਿਰਿ ੇਦੇ ਲੋਿ ਤਾਿਤ ਦੇ ਗਵਲਆਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਤ ੇ

ਹ ੋਜਾਾਂਦੇ ਨੇ।ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਅਤ ੇਿਾਬਲੀਅਤ  ਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘਿੱਟਵਗਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਨੇ ਵਜਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਾਬਲੀਅਤ 

ਜਿੱਗ ਜਾਹਰ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਮਲਦਾ।ਸੋ ਲੋਿਰਾਜ ਵ ਿੱਚ ਿਈ ਿਾਬਲ ਤ ੇਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਿਤ ਤੋਂ  ਾਾਂਝੇ ਰਵਹ ਜਾਾਂਦੇ 

ਨੇ।ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਵਸਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਵਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਿਮੇਟੀ ਹ ੈਵਜਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਵਥਤ ਲੋਿਰਾਜ਼ੀ ਢਾਾਂਚੇ 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਚਣੁ ੇਜਾਾਂਦੇ ਨੇ।ਪ੍ਰ ਵਸਆਸੀ ਗੰਦਗੀ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਢਾਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਗਰਿ ਚੁਿੱਿਾ ਹ ੈਵਿ ਇਿੱਿ ਅਿੱਧ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਚਣੁੇ ਗਏ ਮੰੈਬਰਾਾਂ ਦਾ 

ਵਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸਰੋਿਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਪ੍ਦਾ।ਨ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਮ ਵਸਿੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗਲ ਿਰਦੇ ਨੇ ਤ ੇਨ ਹੀ ਵਸਿੱਖੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਿੋਈ ਚੇਸ਼ਟਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਿ ਨੁਿਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਰਿ ਔਰ ਵਸਰਿ ਆਪ੍ਣਾ ਮੁਿਾਦ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਿਰਾਜ  ੀ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਿਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਿਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲੋਿਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵ ਵਗਵੜਆ ਰਪੂ੍ ਹੈ।ਅਿਲਾਤੂਨ  ਲੋਂ  

ਲੋਿਰਾਜ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਸਿੱਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਇਸ ਿਰਿ ੇਸੀ ਵਿ ਇਹ ਿਾਬਲ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੰਵਦਆ ਨੰੂ ਤਾਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹ।ੈਉਸਦਾ 

ਅਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਿੀ ਢਾਾਂਚਾ ਿੈਲੀਪ੍ੋਵਲਸ ਸੀ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਸਆਣ ੇ ਸੂਝ ਾਨ ਲੋਿਾਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਰਾਜ ਦੀ  ਾਗਡੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ 

ਲੋਿਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਵਿਵਰਆ  ੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵਿ ਇਸ ਵ ਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਗਭਗ ਮਨਿੀ ਹੋ ਚੁਿੱਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਸਆਣ ੇ



ਲੋਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਵਹਣ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਆਪ੍ਣਾ ਭਲਾ ਸਸਮਝਦੇ ਨੇ।ਇਹ ਿੁਝ ਿੁ ਅਮੀਰ ਘਰਾਵਣਆਾਂ ਦੀ ਿਿੱਠਪ੍ੁਤਲੀ ਬਣ ਵਗਆ 

ਹ।ੈਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਜਿੱਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਤੀ ਵਿਿੱਤਾ ਿਵਹਣਾ  ੀ ਗਲਤ ਵਬਆਨੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ੇਗੀ।ਵਿਉਾਂਵਿ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣ ੇ

ਵਸਰਿ ਆਪ੍ਣਾ ਮੁਿਾਦ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਿਰਿੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਵਿਰਆ ਵ ਚੋਂ ਉਸ ਲਈ ਜਾਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਿਸੇ 

ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੀ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਵਿਰਆ ਦਾ ਸਮਾ ਹੀ ਅਵਜਹਾ ਸਮਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ 

ਿਰਿੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਰਦਾ ਹ।ੈਹੋਰ ਿੁਝ ਨ ਵਮਲੇ ਵਨਰਾਸ਼ਾ  ਿੱਸ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ  ੋਟ  ੀ 

 ੇਚ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ।ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਚੋਣਾਾਂ  ੇਲੇ ਵਬਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਰਾਹੀ  ੋਟਾਾਂ ਪ੍ਾਈਆਾਂ ਅਤ ੇਵਗਣੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।ਸਰਿਾਰ ਤੇ ਇਿੱਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ  ੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਿ ਉਹ ਇਹਨਾਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਹੇਰਾ ਿੇਰੀ ਿਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ  ਾਰ ੇ

ਤਾਾਂ ਿੁਝ ਨਹੀ ਾਂ ਿਵਹ ਸਿਦੇ ਪ੍ਰ ਜੋ ਹੇਰਾ ਿੇਰੀ  ੋਟਰ ਦੇ ਵਸਰ ਤੇ ਲਿੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵ ਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਇਸ  ਾਰ ੇ

ਿੋਈ ਵਜ਼ਿਰ  ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਦਾ। ੋਟਰ ਨੰੂ ਿਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਿਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਿਦੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਿਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤ ੇਵ ਿੱਚ 

ਪ੍ੰਦਰਾ ਲਿੱਖ ਰਪੁ੍ਏ ਜਮ੍ਾ ਿਰਾਉਣ ਦਾ, ਿਦੇ ੳੇਸ ਦਾ ਿਰਜ਼ਾ ਮਾਿੀ ਦਾ ਅੇਸਾ ਝਾਾਂਸਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸਰ ਤੇ ਲਿੱਗੀ 

ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਵਦਮਾਗ ਵਬਬੇਿ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤ ੇਉਹ ਆਪ੍ਣਾ  ੋਟ ਉਿੱੀਿੱਥੇ ਪ੍ਾਉ ਾਂਦਾ ਵਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵਬਬੇਿ ਉਸ ਨੰੂ ਪ੍ਾਉਣੋਂ 

ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਿ ਵਦੰਦਾ।ਵ ੰਸਟਨ ਚਰਵਚਲ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ੁਵਛਆ ਵਗਆ ਵਿ ਲੋਿਤੰਤਰ ਵ ਿੱਚ ਿੀ ਖਾਮੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ ਾਬ ਸੀ ਵਿ 

ਲੋਿਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੀ ਖਾਮੀ ਵਿਸੇ  ੀ ਆਮ  ੋਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ੰਜ ਵਮੰਟ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਿੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਏ।ਉਸ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਸੀ ਵਿ ਆਮ  ੋਟਰ ਆਪ੍ਣੀ  ੋਟ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਝੇਗਾ।ਇਹ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ  ੋਟਰ ਤੇ ਬਹਤੁ ਢੁਿੱਿਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਆਰ ਐਿੱਸ ਐਿੱਸ ਦੀ ਵਸਆਸੀ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿੂਮਤ ਹੈ ਜੋ ਐਲਾਨੀਆਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 

ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਵਹੰਦ ੂਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।ਵਹੰਦਆੂਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਿੱਸੀ ਿੀ ਸਦੀ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਇਹ ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਿਲ ਿੰਮ 

 ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।ਉਹ ਇਹ ਿੰਮ  ੋਟਰਾਾਂ ਦੇ ਵਸਰ ਤ ੇਲਿੱਗੀਆਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿੰਟਰੋਲ ਿਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਿਰ  ੀ ਰਹ ੇ

ਨੇ।ਦਸੂਰੀਆਾਂ ਵਸਆਸੀ ਜਮਾਤਾਾਂ  ੀ ਇਹ ਿੁਝ ਿਰਦੀਆਾਂ ਰਹੀਆਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਿਰ ਰਹੀਆਾਂ ਨੇ।ਪ੍ਰ ਇਸ  ਾਰ  ਿੱਖਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ 

ਹ ੈਵਿ ਲੋਿਰਾਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ ਥੰਮ ਹੀ ਵਗਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਿੂਮਤ ਨੇ ਵਨਆਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਣੀ ਿੋਰਟਾਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਜਾਣੀ 

ਅਖਬਾਰ ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਟੀ ੀ ਆਵਦ ਤ ੇਪ੍ੂਰਾ ਿੰਟਰੋਲ ਿਰ ਿੇ ਲੋਿਤੰਤਰ ਲਈ ਵਭਆਨਿ ਖਤਰਾ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰ ਵਦਿੱਤਾ ਏ ਵਜਸਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ 

 ੀ ਵਭਆਨਿ ਵਨਿਲ ਸਿਦੇ ਨੇ।ਵਜਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਸਰਿਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵਨਪ੍ਟ ਰਹੀ ਹ ੈਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਿਤੰਤਰ 

ਲਈ ਿਈ ਖਤਰ ੇਹਨ। ਮਸਲਨ 

1. ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਵਿ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਜਸ ਨੰੁ ਲੋਿ ਹਣੁ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਿਵਹਣ ਲਗ ਪ੍ਏ ਨੇ 

ਉਹੀ ਵਦਖਾਉ ਾਂਦਾ ਸੁਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਿਾਰ ਚਾਹ।ੇਸਿੱਚ ਨੰੂ ਛੁਪ੍ਾਉਣ ਅਤ ੇਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਰਾ  ੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਦਾ।ਇਸ ਗੋਦੀ 

ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਾਰੇ ਿ ਰੇਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।ਸਰਿਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰ ੇਤ ੇਵਿਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਲੋਿਾਾਂ 

ਤਿੱਿ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ  ਜਾਏ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਤ ਾਦੀ,  ਿੱਖ ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਵਸਿੱਧ ਿਰਨ ਤ ੇਪ੍ੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

2. ਲੋਿਾਾਂ ਦੇ ਇਿਿੱਠ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਸੜਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਖਿੱਡੇ ਪ੍ੁਿੱਟ ਰਹੀ ਹ।ੈਸੜਿਾਾਂ ਤੇ  ਿੱਡੇ  ਿੱਡੇ ਵਿਿੱਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾਾਂ 

ਜੋ ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਆ ਾਜਾਈ ਨੰੂ ਰੋਵਿਆ ਜਾ ਸਿ।ੇਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਤ ੇਅੰਦੋਲਨ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹ ੇਵਿਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਦਾ ਰਟੂ 

ਹੀ ਬਦਲ ਵਦਿੱਤਾ।ਇਿੱਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਰਿਾਰ ਆਪ੍ ਹੀ ਸਰਿਾਰੀ ਸੰਪ੍ਤੀ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਪ੍ੁਹੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਿਾਰ ਉਹ ਿੰਮ ਿਰ 

ਰਹੀ ਹ ੈਜੋ ਇਿੱਿ ਬੇਿਾਬ ੂਭੀੜ ਿਰਦੀ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿ ਇਸ ਸਰਿਾਰ  ੀ ਲੋਿਰਾਜੀ ਸਰਿਾਰ ਿਵਹਲਾਉ ਾਂਦੀ ਏ। 

3. ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਤ ੇਵਬਜਲੀ ਪ੍ਾਣੀ ਬੰਦ ਿਰ ਵਦਿੱਤਾ ਏ।ਲੋਿਤੰਤਰ ਵ ਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤ ੋਵਗਰੇ ਹੋਏ 

ਿੰਮ ਦੀ ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਤੋਂ ਤਾਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ। 

4. ਲੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਤੋਂ  ਾਾਂਝਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਤੇ ਰੋਿ ਲਗਾ ਵਦਿੱਤੀ ਏ। 

5. ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ੁਰਜ਼ੋਰ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਵਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਬਲਵਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ 

ਸਰਹਿੱਦਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ੀ ਵਿਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਪ੍ਤਾ ਚਲੇ।ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਪ੍ਿੱਛੇ ਸਰਿਾਰ ਹਿੱਥ ਧ ੋ

ਿੇ ਪ੍ ੈਜਾਾਂਦੀ ਏ।ਪ੍ਾਪ੍ ਸਟਾਰ ਵਰਹਾਨਾ ਤੇ ਗਰੇਟਾ ਥੰਨਬਰਗ ਇਸ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਨੇ।7 ਿਰ ਰੀ ਦੀ ਵਟਰਵਬਊਨ ਮੁਤਾਵਬਿ ਤਾਾਂ ਸਰਿਾਰ 

ਨੇ ਇਸ ਮਿਸਦ ਵ ਿੱਚ ਿਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਿਰ ਤੇ ਸਵਚਨ ਤੰਦਲੂਿਰ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ  ੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਵਦਿੱਤੀ।ਵਿੰਨੀ 

ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਵਿ ਗਰੇਟਾ ਥੰਨਬਰਗ ਤ ੇਭਾਰਤੀ ਪ੍ੁਲੀਸ ਐਿ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਵਜਹਾ ਭਾਰਤੀ ਇਵਤਹਾਸ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਿਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ।ਸਰਿਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਵਿ ਤਾਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਉਸਦੇ 

ਹਿੱਥ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਲੋਿਤੰਤਰ ਦੇ ਟੁਿੱਟਣ ਦੀ ਗ ਾਹੀ ਹ।ੈਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਲੋਿਤੰੀੰਤਰ ਨੰੂ 



ਭੀੜਤੰਤਰ ਜਾਾਂ ਓਿਲੋਿਰੇਸੀ ਬਣਾ ਵਦਿੱਤਾ ਹ।ੈਅਿਲਾਤੂਨ ਦੇ ਲੋਿਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਸਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।ਪ੍ਰ 

ਸਰਿਾਰ ਭੁਲ ਰਹੀ ਏ ਵਿ ਭੀੜ ਨੰੂ ਭੜਿਾਉਣਾ ਵਜੰਨਾ ਸੌਖਾ ਏ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਬ ੂਿਰਨਾ।ਇਹ  ੀ ਸਿੱਚ ਹ ੈਵਿ ਸਰਿਾਰ ਲੋਿਾਾਂ 

ਤੋਂ ਸਿੱਚ ਛਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਲਿੱਖ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਰੇ ਪ੍ਰ ਸਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹ ੋਹੀ ਜਾਾਂਦਾ ਏ।ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵ ਿੱਚ ਿਰੁਮਾਉ ਾਂਦੇ ਨੇ। 

ਅਮਲੁ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਕਦਤਾ ਦੇਵਣਹਾਕਰ॥ 

ਮਤੀ ਮਰਣੁ ਕਵਸਾਕਰਆ ਖੁਸੀ ਕੀਤੀ ਕਦਨ ਚਾਕਰ॥ 

ਸਚ ਕਮਕਲਆ ਕਤਕਨ ਸੋਫੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰ॥ੁ 

ਇਸ ਸਰਿਾਰ ਨੰੂ  ੀ ਇਸ  ੇਲੇ ਤਾਿਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗਰਰੂ ਹ।ੈਇਸ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸੀ ਵ ਿੱਚ ਝੂਮ 

ਰਹੀ ਏ।ਪ੍ਰ ਇਹ ਭੁਲ ਰਹੀ ਏ ਵਿ ਿਾਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਦੀ ਵਚਣਗ ਆਪ੍ਣੇ ਬੰਵਦਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜਗਾਈ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 

 ਾਰ ੇਸਿੱਚ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਏ।ਸਰਿਾਰ ਨੈ ਤਾ ਅਮਲ ਦਾ ਗੋਲਾ ਖਾਧਾ 

ਹੋਇਆ ਹ ੈਪ੍ਰ ਦਨੁੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੋਿੀ ਬੰਦੇ  ੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨੇ। 
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