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ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਫ਼ਲਮਸਾਜ਼ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦੀ ਨਵ� ਿਫ਼ਲਮ 'ਸੇਵਾ' ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਮੁੱ ਕ ਖਜ਼ਾਨ� ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨੁਕਤਾਿਨਗ�ਾ ਤ� ਸਿਹਜ ਸੰ ਵਾਦ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱ ਲ ੨੭ ਿਮੰ ਟ� ਦੀ ਇਸ ਿਫ਼ਲਮ ਦਾ ਤੋੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਆਈ ਤੁਕ 'ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਿਲ ਿਡਠਾ
ਖਜਾਨਾ॥ ਤਾ ਮੇਿਰ ਮਿਨ ਭਇਆ ਿਨਧਾਨਾ॥' ਉਤੇ ਝੜਦਾ ਹੈ। ਿਪਓ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਅਮੁੱ ਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨ� ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਇਸ ਿਫ਼ਲਮ ਦੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਇਸ ਿਫ਼ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਵਰਸੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਇਸ ਿਫ਼ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈ ਂ
ਹਮ-ਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈ ਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿਹੰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਿਫ਼ਲਮਸਾਜ਼ ਇਨ�� ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਫ਼ਲਮ ਦਾ ਹਰ ਫਰੇਮ/ਹਰ ਿਦ�ਸ਼ ਸੁਨ�ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਿਫ਼ਲਮ ਰਾਹ�
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਿਵਰਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਰਸ਼ਕ� ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਿਗਆਨਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜ�
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹ�, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ� ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਿਗਆਨ ਿਮਥ ਕੇ ਵੀ ਿਮਟਾਇਆ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫ਼ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਜਦ� ਅਫ਼ਗ਼ਾਿਨਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਜ� ਿਮਸਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਵਰਸੇ ਨੂੰ ਿਮਥ ਕੇ ਿਮਟਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਗੱ ਲ ਹੁੱ ਝ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲ� ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱ ਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਨ� ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਪ�ਚੰਡ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤ� ਇਹ ਿਫ਼ਲਮ ਜੰ ਗ-ਿਵਰੋਧੀ ਸੁਨ�ਹਾ ਿਦੰ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਿਫ਼ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਿਫ਼ਲਮਸਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱ ਖ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖ� ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਖ� ਪਾ ਕੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ
ਮਸਲਾ ਸਰਬੱ ਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਮਸਲਾ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਧਾਰਾ ਜ� ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸੰ ਭਾਲਣ
ਦਾ ਨਹ� ਹੈ, ਮਸਲਾ ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਅਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਉਪਲਭਧ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਐਨ
ਲਈ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਆਪੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਕ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨ� ਿਵੱ ਚ� ਕੀ ਛੱ ਡਣਾ ਤੇ ਕੀ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ-ਿਕਸ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਇ� ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ
ਦਾ ਅੱ ਜ ਦੀ ਪੀੜ�ੀ ਿਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਸੱ ਵੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਫ਼ਲਮ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਬੜੀ ਅਿਹਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਫ਼ਲਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਫ਼ਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਬੋਲ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਰਸ਼ਕ� ਲਈ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਫ਼ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਪਰੋਏ ਿਖਆਲਾਤ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱ ਲ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ� ਤੱ ਕ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ,
ਿਫ਼ਲਮਸਾਜ਼ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਖ� ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਰਲਾ ਦੇ; ਪਰ ਇਹ
ਮੁੱ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਿਦਲੋ -ਿਦਮਾਗ ਉਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਫ਼ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਉਠ� ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਖੁਦ
ਅਹੁਲਦਾ ਹੈ। ਿਫ਼ਲਮ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ�� ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਨਾਲ ਸੰ ਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ�� ਦੇ ਿਫਕਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਿਫ਼ਲਮ ਰਾਹ� ਜ਼ੁਬਾਨ
ਿਮਲੀ ਹੈ।
ਂ ਨਾਈਟ' ਟੀ'ਵੀ' ਚੈਨਲ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ�
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਅੱ ਜਕੱ ਲ� 'ਡੇ ਐਡ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਫ਼ਲਮ� ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ 'ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ', 'ਸੁਦਰਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਸਿਹਜ ਸੰ ਸਥਾ', 'ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਅਮਨ', 'ਅਨਹਦ

ਬਾਜਾ ਬਾਜੇ', 'ਕਾਰਸੇਵਾ', 'ਖਰਿੜਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ' ਅਤੇ 'ਹਰ ਿਮੱ ਟੀ ਕੁੱ ਿਟਆਂ ਨਹ� ਭੁਰਦੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤ�
ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਨ� 'ਸੇਵਾ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ�� ਸਾਰੀਆਂ ਿਫ਼ਲਮ� ਦੀ ਸ�ਝੀ ਤੰ ਦ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਵਗਦੀ ਸਰਬੱ ਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ
ਸੰ ਵਾਦ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

