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                              ਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਿਤਰਣ 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ :-  ਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀ ‘ਬੰਬ ਕੇਸ’ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 
ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਪ ੱ ਤਰ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱਿ ਇੱਕ ਿਜ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਦੀਪੋ 
ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵਹਤ ਪਾਤਰ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱਤਰ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਗ ਣ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਹਨ :- 

ਪ ੱ ਤਰ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ :- ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ ੱ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਿੇਂ ਵਨਰਾਸ਼ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਿ ਲੜਦੇ 
ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਾਪੇ ਕ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ 
ਉਸ ਦੇ ਪ ੱ ਤਰ ਨੰੂ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹ ਤ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਫ਼ਕਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀ :- ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਪ ੋਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹ ਤ ਵਫ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ,” ਹੇ ਰੱਬਾ !  ਹ ਣ ਇਹ ਵਸਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ? ਕੋਈ ਮ ੰ ਡਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿੀ ਤਰੋਪਾ ਭਰਾ।“ 



ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ :-  ਉਹ ਪ ੱ ਤਰ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 
ਦੀਪੋ ਤੋਂ ਗ ੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਲ ਕੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ ੱ ਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਅਵਜਹੇ 
ਿਤੀਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਪੋ ਨੰੂ ਗ ੱ ਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੌਂਸਲੇ ਿਾਲੀ :- ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਵਿੱਿ ਕੋਈ ਿੀਜ਼ ਵਡੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ‘ਿ ਉਤਰ ਕੇ ਕੱਢ ਵਲਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਖੂਹ ‘ਿੋਂ ਵਡੱਵਗਆ ਆਪਣਾ ਮੇਮਣਾ ਕੱਵਢਆ ਸੀ। 

 ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਔਰਤ :- ਉਹ ਇੱਕ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਪਾਹੀ ਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿ ਸਤੀ ਭਰੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ ੱ ਤਰ ਨੰੂ ਕੋਠੜੀ ਤੇ ਖਾਣਾ 
ਮ ਫ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ,” ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਵਜਉਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਨੰੂ ਹੀ ਵਦਓ। ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, 
ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਈਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਣ ਜਾਊ।“ 

ਇੱਕ ਦ ਖੀ ਇਸਤਰੀ :- ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿੀ ਦ ਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ੱ ਤਰ ਦੇ ਵਬਨਾਂ 
ਵਕਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਿੀ।   

 

 

                          ਿਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਿਤਰਨ  

ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਿਜੀਰਾ ‘ਬੰਬ ਕੇਸ’ ਇਕਾਂਗੀ  ਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਿੀਰਾਂਿਾਲੀ ਦਾ ਪ ੱ ਤਰ ਹੈ। ਉਹ 
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਗ ਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪੜ ਿੇਲੇ। ਹ ਣ ਉਹ 
ਟਾਂਵਗਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗ ਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਬਨਾਂ ਕ ਝ ਸੋਿੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੰਬ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਿ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱਤਰ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਗ ਣ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਹਨ :- 

 ਵਮਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ :- ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਘਰ ਦਾ ਗ ਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੰਤ ਟਾਂਵਗਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਵਪਆ। 
ਉਹ ਤੇਸਾ, ਆਰੀ ਿ ੱ ਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਿਾਲਾ :- ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰਬ ਟ ੱ ਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਛੇਤੀ 
ਬਣਾ ਦੇਿੇਗਾ। 

ਭਰਾਿਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ :- ਿੀਰਾਂਿਾਲੀ ਅਨ ਸਾਰ ਿਜ਼ੀਰੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਵਤੰਨੇ ਪ ੱ ਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਿ 
ਲੜਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਹਾਸ-ਰਸ ਉਪਜਾਉਣ ਿਾਲਾ :-  ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਿ ਉਸਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਇਕਾਂਗੀ 
ਵਿੱਿ ਹਾਸ-ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਿਵਰੱਤਰ ਨੰੂ ਖੂਬ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ । 

 

                 ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਿਤਰਨ  

ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਠਾਣੇਦਾਰ ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਰਿਨਾ 
ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਮਝੀ ਭਰੇ ਿਵਰੱਤਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਿ ਨਿਾਂ-ਨਿਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਿ ਆਪਣਾ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਜ਼ੀਰੇ ਨੰੂ 
ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਿ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਕ ਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨ ਸਾਰ ਢਾਵਲਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱਤਰ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਪੱਖ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਹਨ :- 

ਬੇਸਮਝ ਅਫ਼ਸਰ :- ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮਝ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਿਜ਼ੀਰੇ ਨੰੂ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਿ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ ੱ ਜਦਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਵਿਰ ੱ ਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਆਪਣੇ ਅਹ ਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸ ਭਾਅ ਦਾ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ :- ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਿ ਨਿਾਂ-ਨਿਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਸਪਾਹੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅਹ ਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸ ਭਾਅ ਦਾ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣਾ ਿਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਵਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗ਼ਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬੜੇ 
ਸਖਤ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਸ ਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਸੱਧੇ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ। 

ਖ ਸ਼ਾਮਦ-ਪਸੰਦ :- ਉਹ ਖ ਸ਼ਾਮਦ-ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗ਼ਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਪਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ ਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਿ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਲਾਕ ੇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਤੇ 
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕ ੱ ਟਣ-ਮਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 



ਵਿਅੰਗਮਈ ਪਾਤਰ :- ਉਸ ਦਾ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਨੰੂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੰਬ ਸਮਝ ਕੇ ਿਜ਼ੀਰੇ ਨੰੂ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ 
ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।   

 

                            ਵਸਪਾਹੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਿਤਰਨ  

 ਜਾਣ ਪਛਾਣ :- ਵਸਪਾਹੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਖਾ ਵਸੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੀ ਿਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵਿਰ ੱ ਧ ਬੰਬ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਿ ਭਾਈਿਾਲ ਹੈ।  ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱਤਰ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਪੱਖ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਹਨ :- 

 ਖ ਸ਼ਾਮਦੀ :- ਵਸਪਾਹੀ ਬੜਾ ਖ ਸ਼ਾਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਖ ਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ :- ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਠਾਣੇਦਾਰ 
ਨੰੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,” ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਡਾਕੂ ਹਨ। ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਵਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੱਲ ਕੇ 
ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਿਾਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਹਲ ਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕ ਵਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ।“ 

ਿਲਾਕ :- ਉਹ ਇੱਕ ਿਲਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀ ਨੰੂ ਬੜੀ ਿਲਾਕੀ ਤੇ ਮਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ ੱ ਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਬੇਸਮਝ :-  ਉਹ ਿਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਸਮਝ ਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦ ਆਰਾ ਵਬਨਾਂ ਕ ਝ ਸੋਿੇ 
ਸਮਝੇ ਿਜ਼ੀਰੇ ਨੰੂ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਿ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਾਈਿਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ ਸ਼ਾਮਦੀ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਸ-ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ:- ਉਸ ਦੀ ਖ ਸ਼ਾਮਦੀ, ਿਲਾਕੀ, ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਿ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

 

 



                         ਦੀਪੋ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਿਤਰਨ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ :- ਦੀਪੋ ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਨਮਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਿਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਭੈਣ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱਤਰ ਵਿੱਿ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਗ ਣ ਹਨ :- 

ਇੱਕ ਮ ਵਟਆਰ ਕ ੜੀ :- ਦੀਪੋ ਇੱਕ ਮ ਵਟਆਰ ਕ ੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ,” ਹੇ ਰੱਬਾ ! ਹ ਣ 
ਇਹ ਵਸਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕੋਈ ਮ ੰ ਡਾ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਿੀ ਤਰੋਪਾ ਭਰਾ।“ 

ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਰ :- ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪ ੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ 
ਦੇ ਦਾਵਣਆਂ ਵਿੱਿ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਵਲਆ ਗ ੜ ਿਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਲ ਕੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਲਈ 
ਰੱਵਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਪੋ ਨੰੂ ਗ ੱ ਸਾ ਿੜਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ ੜ ਦੀ ਡਲੀ ਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀ ਦੇ ਵਦੰਦੀ ਹੈ 

 ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆਕਾਰ :- ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗ ੜ ਿੀ ਦੇ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ ੱ ਲੀਆਂ ਸ ੱ ਕਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਿੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 

 ਆਸ਼ਾਿਾਦੀ :- ਉਸ ਦੇ ਵਦਲ ਵਿੱਿ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਵਕ ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਡਾਕੀਏ ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨ ਸਾਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਰਵਫ਼ਊਜੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਿੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਸ ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

 

            

 

 

 

 

 

 



               ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1. ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ? 

      ਬਲਿੰਤ ਗਾਰਗੀ 

2. ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਲਖ ੋ? 

     ਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੀਰਾ 

3. ਿਜ਼ੀਰਾ ਿੀਰਾਂ ਿਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ? 

     ਪ ੱ ਤਰ  

4. ਿਜ਼ੀਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਿ ਵਕਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ? 

      ਟਾਂਗੇ ਦੇ 

 

 


