
 

               ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ0ਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਖਾਰੀ ਸਭਾ (ਰਿਜ.) ਰਾਮਪੁਰ ਵੱਲ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ> ਦੀ ਤਰ?> 68ਵ0 

ਵਰ?ੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ‘ਿਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਜਸ ਦੀ ਪLਧਾਨਗੀ ਿਮੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

Oਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨQ  ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ? > ਨਾਲ ਪLਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਸੁਿਰੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪLਧਾਨ, ਗੁਰਿਦਆਲ 

ਦਲਾਲ, ਦਲਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਿਹਲ (ਇਟਲੀ) ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪLਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਦਲਾਲ ਨQ  

ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੰੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਸੁਿਰੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨQ  1988 ਤ, ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨ> ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 

ਸਨਮਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ> ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ।  ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਸਮ0 ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਖਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਿਗੱਲ 

ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨQ  ਪਿੜ?ਆ। ‘ਸੁਖਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਿਗੱਲ’ ਨੰੂ ਉਨ? > ਦੇ ਕਾਿਵ ਸੰਗLਿਹ ‘ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ 

ਿਰਹਾ’ ਲਈ ਸ. ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਚਾਿaਰਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪLਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸ਼Lੀ ਕੈਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਡਾ. 

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨQ  ਪਿੜ?ਆ। ਸ਼Lੀ ‘ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੈਲੇ’ ਨੰੂ ਜਸਵੰਤ ਧਮੋਟ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪLਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸ਼Lੀ 

ਨਿਰੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗੁਰਮ ਨQ  ਪਿੜ?ਆ। ਸ਼Lੀ ‘ਨਿਰੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ’ ਨੰੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ 

ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪLਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। Oਕਤ ਸਨਮਾਨ ਕLਮਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਲਬੇਲ ਿਸੰਘ ਮ>ਗਟ, ਕਾਮਰੇਡ 

ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ ਮ>ਗਟ (ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ) ਦਾ ਪLੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ  ਸਾਬਕਾ ਏ.ਜੀ.ਐਮ. ਪੀ.ਐdਨ.ਬੀ. ਵੱਲ, 

ਪLਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਿਵਚ ਇਕੱਤੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਿਚੰਨ ਭ0ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਪLਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ਼ ਵੱਲ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਦਲਾਲ ਤੇ ਸੁਿਰੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦਾ ਸ>ਝਾ ਸੰਪਾਦਤ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਗLਿਹ ‘ਸੁੰ ਨੀ ਅੱਖ ਦਾ 

ਸੁਪਨਾ’ ਅਤੇ ਜਸਪLੀਤ ਕੌਰ ਮ>ਗਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਤ ‘ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ’ ਕਾਿਵ ਸੰਿgਰਹ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼Lੀ 

ਿਮੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜੀ ਨQ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦੂਜੀ 

ਗਦਰ ਲਿਹਰ ਦਾ ਿਬਗਲ’, ਸੁਖਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਿਬੱਲ ਨQ  ਆਪਣੇ ਕਾਿਵ ਸੰਗLਿਹ ‘ਿਮੱਟੀ ਬੋਲ ਪਈ’ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਿਰਹਾ 

ਅਤੇ ਨਿਰੰਦਰ ਸ਼ਰਮ> ਨQ  ਕਾਿਵ ਸੰਗLਿਹ ‘ਿਜੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੱਕ’ ਪLਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬLੇਰੀ ਲਈ ਭ0ਟ 

ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪLਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ Oਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸ਼Lੀ ਿਮੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨQ  ਆਪਣੇ ਪLਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਰਾਮਪੁਰ ਸਭਾ ਸਾਿਹਤਕ ਲਿਹਰ> ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਜਗਤਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭਾਵ> ਵੀ ਏਸੇ 

ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਪ>ਧੀ ਹਨ। ਉਨ? > ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਦਆਂ ‘ਲੇਖਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ 

ਅੰਦੋਲਨ’ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ 

ਚੱਕੀਆਂ, ਜਹ>ਗੀਰ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ, ਔਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਚ>ਦਨੀ ਚjਕ, ਿਹੱਟਲਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਆਿਦ ਨਵ0 ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨQ  ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮੁੰ ਦਰ ਮੰਥਨ 

ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਲ?> ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਿਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਖ> ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ? ੀ ਬੈਠਾ 

ਿਸਰਫ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਭਮੰਨੰੂ ਚੱਕਰਿਵਯੂ ਿਵਚ ਹਨ ਤੇ ਦਰੋਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਸ਼ਵ 

ਦਾ ਤ>ਡਵ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ> ਨੰੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਮ0 ਿਵਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗੱਲ> ਆਮ ਲੋਕ> ਲਈ 

ਆਮ ਹੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਦੱਭਿਦLਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ, ਲੇਖਣੀ ਿਵਚ ਸ>ਭਦਾ ਹੈ ਤ> ਉਹ 

ਚਮਤਕਾਰ ਵ>ਗ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ> ਇਿਤਹਾਸ ਬਣ ਜ>ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਲੋਕ ਗੱਲ> ਕਰਦੇ ਹਨ।"	

ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਬਾਬੂ ਿਸੰਘ ਚੌਹਾਨ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਅਮਲੋਹੀ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਮਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਰਬਾਰ, ਮੀਤ ਪLਧਾਨ 

ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਿਧ. ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਪੰਧੇਰ  ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪLਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੁਖਿਤਆਰ, 

ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੀਤੂ ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਿਸੰਘ ਪLਧਾਨ ਸਿਹਤ ਸਭਾ ਸ਼Lੀ ਭੈਣੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਪLਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਕਵੀ 

ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਬੇਗੋਵਾਲ਼, ਪੱਪੂ ਬਲਬੀਰ, ਬਲਵੰਤ ਿਚਰਾਗ਼, ਰਿਜੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਨੰੂ, ਅਿਨdਲ ਫਿਤਹਗੜ?ਜੱਟ>, 

ਜਰਨn ਲ ਿਸੰਘ ਮ>ਗਟ, ਹਰਬੰਸ ਰਾਏ, ਕਾਕਾ ਮਰਜਾਰਾ, ਮੇਘ ਿਸੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੱਲ?ਾ, ਹਰਬੰਸ ਮਾਲਵਾ, 



ਜਸਪLੀਤ ਕੌਰ ਮ>ਗਟ, ਭਗਵੰਤ ਿਲੱਟ, ਿਵਸ਼ਿਵੰਦਰ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟ, ਅਮਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਡਓਟ, ਜਗਦੇਵ ਮਕਸੂਦੜਾ, ਆਿਦ 

ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵ> ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ 

ਮ>ਗਟ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ ਨQ  ਭਾਵਪੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਬਾਖੂਬੀ ਿਨਭਾਈ। ਇਸ ਸਮ0 Oਕਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਦਿਵੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਪLੋ. ਸਿਕੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ, ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਝੱਜ, ਰਣਜੀਤ ਭੁੱ ਟਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਮਰਾਲ਼ਾ, ਗੁਰਭਗਤ ਿਸੰਘ, 

ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਧਮੋਟ, ਊਧਮ ਿਸੰਘ, ਪੁਖਰਾਜ ਿਸੰਘ ਘੁਲਾਲ, ਨQ ਤਰ ਮੁੱ ਤ,, 

ਡਾ. ਟਿਹਲ ਿਸੰਘ ਜੱਸਲ਼, ਆਿਦ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਪLੇਮੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।	


