ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ : ਬਹੁਸਥਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਹਹਣ
ਡਾ. ਅਕਾਲ ਅੰਹਰਿਤ ਕੌਰ
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ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਡਾਈਨੇਹਰਕਸ ਨੂੰ ਸਰਝਣ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਹਵਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ: “ਰਾਤਰ/ ਹਹੰਸਾ/ ਖੌਫ/ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਅਹਨਆ/ ਇਹ ਨੇ ਅਜਕਲ ਰੇਰੇ ਪੰਜ ਦਹਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ// ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ/ ਸਹਤਲੁਜ/ ਹਬਆਸਾ/
ਰਾਵੀ/ ਹਜਹਲਰ ਅਤੇ ਝਨਾ// ਤੇ ਹਜਹੜੇ ਇਕ ਹਦਨ ਹੋਵਣਗੇ/ ਰਾਗ/ ਸ਼ਾਇਰੀ/ ਹੁਸਨ/ ਰੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਹਨਆਂ/ ਰੇਰੇ ਪੰਜਾਂ ਦਹਰਆਵਾਂ
ਦੇ ਨਾਂ।”2 ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਦਹਰਆਵਾਂ ਹਵਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀ , ਹਚਹਨਕ ਹਬਰਤਾਂਤ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹ
ਕਹਵਤਾ ਹਲਖੀ ਉਦੋ , ਰਾਤਰ, ਹਹੰਸਾ, ਖੌਫ, ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਅਹਨਆ ਦੇ ਹਬਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਨਰਰਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਭਹਵਖ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਗ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਹੁਸਨ, ਰੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਹਨਆਂ ਦੇ ਪਿਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀ ਹਨਰਹਰਤ ਹੋਇਆ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਹਜਵੇ ਸਹਤਲੁਜ, ਹਬਆਸਾ, ਰਾਵੀ, ਹਜਹਲਰ ਅਤੇ ਝਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਹਤਵੇ ਇਨਹਾਂ
ਦਹਰਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਹਚਹਨ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਹਲਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਚਹਨ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਚਹਨ ਸੰਸਾਰ। ਤੀਸਰਾ ਉਨਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਚਹਨ ਸੰਸਾਰ
ਹੈ, ਜੋ ਹਰਜ਼ਕ ਦੇ ਹਪਛੇ ਹਪਛੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਹਬਆਂ ਤੋ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। “ਹਪੱਛੇ ਹਪੱਛੇ ਹਰਜ਼ਕ ਦੇ/ ਆਇਆ
ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ/ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਹਬਹਾਰ ਤੋ / ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਹਸਆਲਦਾ/ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ”, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਵਤਾ ‘ਆਇਆ
ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ’3 ਇਸੇ ਹਚਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੁਰਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਹਚਹਨ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਉਨਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਵਚਨ ਸ਼ਾਰਲ ਹਨ ਜੋ
ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹਵਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ। ਹਜਵੇ ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ ਹਰਜ਼ਕ ਹਪੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਤਵੇ ਅੱਛਰ
ਹਸੰਘ ਵਰਹਗਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਕਾਂਹਖਆ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੁਲਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ
ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸੰਸਹਿਤਕ ਆਹਦ ਹਕਸੇ ਹਕਸਰ ਦੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਹਚਹਨ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਸੂਹਬਆਂ ਤੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਹਿਤੀ ਸਰੇਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ
ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਹਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਚੋ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੰਨ ਸੁਵਨ
ੰ ੇ ਰੁਲਕਾਂ ਹਵਚ ਜਾ ਵਸੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ
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ਅਹਸਸਟੈ ਟ ਪਿੋਫੈਸਰ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਹਲਜ ਫਾਰ ਹਵਰਨ, ਜਲੰਧਰ
ਰਾਤਰ/ਹਹੰਸਾ/ਖੌਫ/ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਅਹਨਆਂ/ਇਹ ਨੇ ਅਜਕਲ ਰੇਰੇ ਪੰਜਾਂ ਦਹਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ//ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ/ਸਹਤਲੁਜ/ਹਬਆਸਾ/ਰਾਵੀ/ਹਜਹਲਰ ਅਤੇ

ਝਨਾਂ//ਤੇ ਹਜਹੜੇ ਇਕ ਹਦਨ ਹੋਵਣਗੇ/ਰਾਗ/ਸ਼ਾਇਰੀ/ਹੁਸਨ/ਰਹੱਬਤ ਅਤੇ ਹਨਆਂ/ਰੇਰੇ ਪੰਜ ਦਹਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ-ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ
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ਹਪੱਛੇ ਹਪੱਛੇ ਹਰਜ਼ਕ ਦੇ, ਆਇਆ ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ/ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਹਬਹਾਰ ਤੋ ,ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਹਸਆਲਦਾ/ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ,ਰਾਰਕਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ/ਸੁਘੜ

ਲੁਗਾਈ ਉਸ ਦੀ...//ਲੁਹਧਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ,ਇਕ ਹਪੰਡ ਬਾੜੇਵਾਲ ਹਵਚ/ਜੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰੀ,ਰਾਰਕਲੀ ਦੀ ਕੁ ੱਖ’ਚੋ /ਜਨਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਦੀ,ਨਾਂ
ਧਹਰਆ ਸੀ ਰਾਧੁਰੀ...//ਕੱਲ ਰੈ ਦੇਖੀ ਰਾਧੁਰੀ.ਉਸੇ ਹਪੰਡ ਸਕੂ ਲ ਹਵਚ/ਗੁ ੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਹਰਬਨ ਹਵਚ,ਸੁਹਣੀ ਪੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ/ਊੜਾ ਐੜਾ ਹਲਖ
ਰਹੀ...//ਊੜਾ ਐੜਾ ਹਲਖ ਰਹੀ ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ ਦੀ/ਹਕੰਨਾ ਗੂ ੜਾ ਸਾਕ ਹੈ,ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਹਰਜ਼ਕ ਦਾ...//ਏਸੇ ਹਪੰਡ ਦੇ ਲਾਡਲੇ,ਪੋਤੇ ਅੱਛਰ ਹਸੰਘ
ਦੇ/ਆਪਣੇ ਹਪਉ ਦੀ ਕਾਰ ਹਵਚ/ਬਹਹ ਲੁਹਧਆਣੇ ਆਂਵਦੇ/ਕੌ ਨਵੈ ਟ ਹਵਚ ਪੜਹ ਰਹੇ,ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਹਸੱਖਦੇ...//ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਹਸੱਖਦੇ,ਪੋਤੇ ਅੱਛਰ
ਹਸੰਘ ਦੇ//ਹਕੰਨਾ ਗੂ ੜਾ ਸਾਕ ਹੈ,ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅਕਾਂਹਖਆ.../ਹਪੱਛੇ ਹਪੱਛੇ ਹਰਜ਼ਕ ਦੇ,ਆਇਆ ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ...-ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ

1

ਸਹਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਚ ਰੂਪਾਂਹਤਿਤ ਕਰ ਲੈ ਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ , ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ
ਧਰਤੀ, ਬਹੁ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ/ ਕੌਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ/ ਕੌਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਦੂਸਰੇ ਰੁਲਕਾਂ/ ਸੂਹਬਆਂ ਹਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਸੰਸਹਿਤੀਆਂ ਹਵਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਰਨ ਜਾਂ
ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਰਟਣ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਹੁ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਹਖੱਹਤਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਹਕ ਇਨਹਾਂ
ਹਖੱਹਤਆਂ ਹਵਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਹਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਡੱਹਬਆਂ ਹਵਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਹਣ।
ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਰੂਲਵਾਦ (ਕਲਚਰਲ ਈਸੈ ਸ਼ੀਅਹਲਜ਼ਰ)ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਹਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹਵਚ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਹਵਚੋ ਹੀ ਉਸਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਪਿਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਤੋ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਵਦੇਸ਼ ਹਵਚ ਜਾ ਕੇ
ਉਹ ਸਭ ਤੋ ਪਹਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੇਹਸਜ਼ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜਥੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਤਾ, ਹੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਰੱਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਰੁਢਲੀ ਪਹਹਚਾਣ ਹਰਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਭੂਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਹੀ
ਉਹ ਨਵੇ ਸੁਪਹਨਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ , ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਰ ਭੂਰੀਆਂ ਹਵਚੋ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ
ਹਸਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਹਜਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰ ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਕਰਰ ਭੂਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ- ਸੰਵਾਦ
ਹਵਚੋ ਨਵੀ ਹਾਈਹਬਿਡ ਪਛਾਣ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੁਹਧਆਣੇ ਦੇ ਹਪੰਡ ਹਵਚ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹਸਖ ਰਹੀ ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਧੁਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਹਿਤੀ ਨਾਲੋ
ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਚ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਰੂਲਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹਵਚਲੇ ਅੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਹਵਚੋ ਨਵੇ
ਹਬਹਾਰੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਈਹਬਿਡ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਹਨਰਰਾਣ ਰਾਹੀ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਹਖੱਤੇ ਹਵਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ
ਹਬਹਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਰਾਨੰਤਰ ਸਪੇਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: “ਕੱਲ ਰੈ ਦੇਖੀ ਰਾਧੁਰੀ/ ਓਸੇ ਹਪੰਡ ਸਕੂ ਲ ਹਵਚ/ ਗੁ ੱਤਾਂ
ਬੰਨਹ ਕੇ ਹਰਬਨ ਹਵਚ/ ਸੋਹਣੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ/ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹਲਖ ਰਹੀ// ਊੜਾ ਐੜਾ ਹਲਖ ਰਹੀ?/ ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਹਕਸ਼ੋਰ ਦੀ/ ਹਕੰਨਾ ਗੂ ੜਹਾ
ਸਾਕ ਹੈ/ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰਜ਼ਕ ਦਾ।” ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਜ ਉਨਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਹਹਸਾਨ
ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ( ਹਜਵੇ ਹਕ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣਾ ਆਹਦ) ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਹਵਚ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਹਲਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਸਤਾਰ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਰਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਜੀਵ ਹਵਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਭਾਵੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਹਵਕਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹਵਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਰਜਣਨ (ਕਰੌਸ
ਬਰੀਹਡੰਗ) ਦੀ ਪਿਹਕਹਰਆ ਰਾਹੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਤਰਕ
ਵਜੋ ਸਰਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ/ ਪਾਹਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹਵਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਜਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ
ਆਖ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਹਵਦੇਸ਼ ਹਵਚ ਰਹਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਾਜ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।4
ਰਾਤ ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਕਰਰ ਭੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ ਹਵਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਸਥਾਨੀ (ਰਲਟੀਲੋਕਲ) ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ
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ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਹਵਚ ਰੂਪਾਂਹਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਨਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਹਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹਕ ਹਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਰੌਜੂਦਾ
ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਬਣਾਉ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਗਆਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਵਕਸਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਰਦ ਤੋ ਪਹਹਲਾਂ ਹਕਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰੁਲਕ ਹਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ
ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜਹੀ ਬਾਅਦ ਉਥੋ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਹਣ ਦੇ
ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਰੌਜੂਦ ਨਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਿਸਹਥਤੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਸ਼ਵ ਭਰ ਹਵਚ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਂਝੇ ਨੈਟਵਰਕ
ਹਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਕੇਵਲ ਜੇਬ ਹਵਚ ਪਏ ਸਰਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰ ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਕਰਰ ਭੂਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਨੇਡਾ (ਕਰਰ ਭੂਰੀ) ਹਵਚ ਪੰਜਾਬੀ (ਰਾਂ ਬੋਲੀ) ਦਾ ਹੀ ਰਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੀਡੀਆ ਲੈ ਡਸਕੇਪ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਹਦੱਤੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਹਤ, ਉਥੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਗਜ਼ੀਨ,
ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਪਿੋਗਰਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਹ
ੰ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਬਹਰਹਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹਵਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋ ਪਿਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂ ਲੀ ਹਸਹਖਆ ਹਵਚ ਸ਼ਾਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਿਭਾਵ ਦਾ ਪਹਰਣਾਰ
ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਨੇਡਾ (ਕਰਰ ਭੂਰੀ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਹਹਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਤ ਭੂਰੀ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਹਤ,
ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸਨਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
’47 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਹਰਹਾ ਹਕ ਹਕਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਿਰਵਾਰ
ਸੰਸਹਿਤ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਅਧੀਨ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਨੇਡਾ/ ਅਰਰੀਕਾ ਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਪਿਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿਭਾਵ
ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਕੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਹਜਨਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ ਵਧ ਰਹੀ
ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਤਾਉ ਦੀ ਹੈ। ਹਕਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਰ ਭੈਅ ਹਬਲਕੁ ਲ ਦਰੁਸਤ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਅੱਜ ਵਰਚੂਅਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ
ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵਨ
ੰ ਤਾ ਹਵਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬੇਹਰਸਾਲ ਅਰੀਰੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਦਵਾਨ
ਦਾ ਇਹ ਕਹਹਣਾ ਹਬਲਕੁ ਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਹਕ “ਹਜਵੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗਤੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਨਹੀ , ਸਗੋ ਇਸਦੇ ਹਵਹਭੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹਤਹਾਸਕ ਹਨਰੰਤਰਤਾ ਹਵਚ ਬੰਨਹ ਹਦੰਦੀ ਹੈ, ਹਤਵੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਖੇਤਰੀ/ ਭੂਗੋਹਲਕ ਹਵਸਤਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹਵਭਾਹਜਤ ਨਹੀ
ਕਰਦਾ , ਸਗੋ ਇਸਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇ ਹਬਰਤਾਂਤ ਹਵਚ ਹਚਣ ਹਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਜਥੇ ਜਾਇ ਬਹੈ ਰੇਰਾ ਸਹਤਗੁ ਰ ੂ ਸੋ ਥਾਨ
ਸੋਹਾਵਾ।”5
ਹਜਥੋ ਤੱਕ ਜਨਰ ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਕਰਰ ਭੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਸਆਸੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੌਸ ਬਰੀਹਡੰਗ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋ
ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋ 1913-14 ਹਵਚ ਅਰਰੀਕਾ ਹਵਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਰਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਹਸਆਸੀ
ਰਾਹੌਲ ਤੋ ਪਿਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗਦਰ ਲਹਹਰ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਦਰ ਲਹਹਰ ਹਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ
5
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ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਹਲੀ ਪਾਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਹਰ ਸੀ ਹਜਸ ਹਵਚ ਅਰਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਲਕਾਂ ਹਵਚ ਰਹਹਣ
ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੇ ਹਹੱਸਾ ਹਲਆ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ’84 ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ, ਅਰਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈ ਡ
ਆਹਦ ਰੁਲਕਾਂ ਹਵਚ ਰਹਹਣ ਵਾਲੇ ਹਸੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਵੀ ਦੇਹਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਰਹਵਆਂ
ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਪਛੇ ਹਵਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ
ਵੀ ਹਵਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਪੰਡਾਂ ਹਵਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇ ਡੂ ਹਵਕਾਸ/ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਿਾਜੈਕਟ ਇਸ ਹਰਸ਼ਤੇ ਵੱਲ
ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਹਕਸੇ ਭੁਖ ਨੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ । ਹਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਵਚੋ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਹਰਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।6 ਨੌਹਲਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਵਕਹਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਰਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹਜਹਾ
ਕੰਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰੁਲਕਾਂ ਹਵਚੋ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਜਸਨੂੰ ਹਬਜ਼ਨਸ ਪਰੌਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਹਸੰਗ ਹਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਹਜਹੇ
ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਹਰਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਲਕਾਂ ਹਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਹਤਕਾਰ ਸਹਹਤ ਰਸਤੇ ਖੋਲਹ ਦੇਣ। ਅਠਾਰਵੀ ਉਨੀਵੀ ਸਦੀ ਹਵਚ
ਜਦੋ ਪੱਛਰੀ ਯੋਰਪ ਦੇ ਰੁਲਕਾਂ ਹਵਚ ਅਗਾਊ ਹਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ
ਹਵਚ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਰਰੀਕਾ ਵੱਲ ਕੂ ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਉਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ
ਲਈਆਂ। ਪਰ ਵੀਹਵੀ ਇਕੀਵੀ ਸਦੀ ਹਵਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੱਛਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਹੀ , ਸਗੋ ਪੂਰਬ ਪੱਛਰ
ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਹਕਹਰਆਵਾਂ ਰਾਹੀ ਪੱਛਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ
ਕੇ ਰੱਖ ਹਦੱਤੀ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਅਰਰੀਕਾ ਹਵਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਉਭਾਰ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇ
ਉਭਾਰ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰਰੀਕਨ ਸਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਢੋ ਸੁਢੋ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਹੁ-ਸਹਭਆਚਾਰਵਾਦ
(ਰਲਟੀਕਲਚਹਰਜ਼ਰ) ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪਹਰਪੇਖ ਹਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕਨੇਡਾ ਹਵਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਕ, ਰੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਜਕ/ ਟੈਕਸਚੂਅਲ ਅਰਲਾਂ ਰਾਹੀ , ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਾਜ ਹਵਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਰਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਹਵਤਾਵਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਚੁਟਕਹਲਆਂ, ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ, ਰਸ਼ਕਰੀਆਂ, ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ, ਹਰਥਾਂ, ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ,
ਰੇਡੀਓ/ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਪਿੋਗਰਾਰਾਂ, ਕਲਾ ਹਕਰਤਾਂ, ਸਾਹਹਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਹਤਹਾਰਾਂ, ਰੇਹਲਆਂ, ਹਤਉਹਾਰਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਰੈਚਾਂ,
ਪਹਰਵਾਰਕ ਹਰਲਣੀਆਂ, ਆਹਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਰੂਪਾਂ ਹਵਚੋ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।7 ਇਹ ਲਘੂ ਹਬਰਤਾਂਤ ਹਬਨਾ ਸ਼ੱਕ
ਕਨੇਡੀਅਨ ਕੌਰੀ ਹਨਰਰਾਣ ਦੇ ਰਹਾਂ ਹਬਰਤਾਂਤ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਲਘੂ ਹਬਰਤਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੇਸ, ਨਾਵਲੀ ਹਬਰਤਾਂਤ ਹਵਚ ਢਲਕੇ, ਕੇਵਲ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਰੀ ਹਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹਵਸਥਾਹਪਤ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਸਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋ ਪੁਨਰਸਥਾਹਪਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਹਤ ਕੇਵਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
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ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਵਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋ ਜਹਹਦ ਹੀ ਨਹੀ , ਆਪਣੀ ਸੰਸਹਿਤੀ ਦੀ
ਪਾਰਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਾਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਕੋਈ ਹਖੰਹਡਆ ਪੁੰਹਡਆ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਹੀ , ਹਖੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਦੀ
ਨੈਟਵਰਹਕੰਗ ਹਵਚੋ ਹਨਰਹਰਤ ਹੋ ਹਰਹਾ ਅਸਲੋ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ, ਹਸਲਸਲਾ, ਸੰਘ, ਜੁਗਤ, ਰੀਤ ਹੈ। ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਨੋਡਜ਼ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੈਟਵਰਹਕੰਗ ਰਾਹੀ ਹੋ ਦ ਹਵਚ ਆਏ ਹਸਲਹਸਲੇ ਪਾਸੋ , ਇਸਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ
ਨੋਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦੀ/ ਹਵਵਾਦੀ ਹਰਸ਼ਤਗੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਡਜੀਟਲ ਨੈਟਵਰਹਕੰਗ ਰਾਹੀ ਇਕ ਅਹਜਹੀ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪੀ ਡਾਈਨੇਹਰਕ ਸਪੇਸ ਦਾ ਹਨਰਰਾਣ ਹੋ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਹਜਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਹੋਰਨਾ ਭਾਈਚਾਹਰਆ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਹਖੰਡਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਹਦਸ਼ਾਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਹਸਰਜਣਾਤਰਕ ਸਾਝ/ ਸੰਵਾਦ
ਦੀਆਂ ਹਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੈ ੱਬ 2.0 ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ-ਸਥਾਨਕ
ਸਪੇਸ ਦਾ ਨਹੀ , ਸਗੋ ਬਹੁਸਥਾਨੀ ਨੈਟਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਹਹਣ ਦਾ ਹਨਰਰਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਥਤੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਡਜੀਟਲ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਸਰਝਣ ਲਈ ਪਿੇਹਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਹਡਜੀਟਲ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਉਨਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀ ਪਿੀਭਾਹਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਸ਼ਵ ਭਰ ਹਵਚ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਲੋਕ/ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ/ ਪੁਨਰਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨ, ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹਵਚਾਰ
ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭੂਰੀ/ ਕਰਰ ਭੂਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਭਾਹਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਹਵਚ ਹਲਆਉ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਹਡਜੀਟਲ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋ ਹਨਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਕਊਹਕ ਹਦਜੀਟਲ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਹਰੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੀ ਜਨਰ ਭੂਰੀ ਅਤੇ ਕਰਰ ਭੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁਹੜਆ ਰਹਹੰਦਾ ਹੈ।8
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਹਬ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਦੁਆਹਬਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਨਹੀ , ਹਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀ
ਹਡਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਹਵਚ ਵਗ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦਹਰਆਵਾਂ/ ਹਚਹਨ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਹਕੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਚੇ
ਨੂੰ ਰੈ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਕ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਹਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ
ਸਰੱਹਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਨੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਵਧੀ ਹਵਧਾਨ ਰਾਹੀ ਹੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

8

Andoni, Alonso and Pedro J. Qiazabal (2010), The Imagined World’sDigital Harbors, in Diaspora in the New Media
Age: IdentitY, Politics and Community, University of Nevada Press, Reno and Los Vegas, pp1-18

5

