ਬਸਤੀਵਾਦ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

(ਇਸ ਪਰਚੇ  ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ

ਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 

ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪ+ਸਗ
ੰ ਿਵੱਚ,

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਟੀਿਚ.  ਪ+ਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧਾ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਡਾ. ਸੁਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ, ਸ਼ੁਭ ਪ+ੇਮ ਬਰਾੜ, ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਰਾਿਜੰਦਰ ਪਾਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ
ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵਸੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਚਾ ਪੜ5ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। )
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ਤਰਬਸਤੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਆਪ  ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਮੈ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਡ
ਿਵਅੱਕਤੀ ਹ ਜ ਡੀਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਡ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬੀ/ ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ 1947 ਿਵਚ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪ+ਤ
ੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜ-ਸੰਸਿAਤਕ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ
ਹ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਵਅੱਕਤੀ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਜ ਕੌਮ ਆਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁ ੱਧ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ+ਤੀਸ਼ਤ ਿਹੱਸਾ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕੁ ੱਝ ਕੁ ਯੋਰਪੀ ਮੁਲਕ ਦਾ
ਗੁ ਲਾਮ ਿਰਹਾ। ਇਸ  ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੁਗ ਆਖਦੇ ਹ। ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁ ੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁ ਲਾਮ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ  ਉਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 

ਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮ/ ਜੁਗ ਆਖਗੇ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜੁਗ 

ਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਿਭਆ ਿਗਆ ਿਕ

ਤਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਿਵਚਲੀ ਹਾਈਫਨ ਿਮਟਾ ਕੇ ਅਸੀ

ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਪ+ਿਤਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦ  ਬਸਤੀਵਾਦ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਿਵਆਿਖਆ

ਅਨੁਸਾਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੌਿਧਕ ਸੰਸਿAਤਕ ਿਡਸਕੋਰਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਪ+ਿਤਰੋਧ ਦੀ. ਇਿਤਹਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜ-ਸੰਸਿAਤਕ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਜੁਗਤ ਵੀ
ਪ+ਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੁਰ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ  ਿਵਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿਮਤ ਲੋਕ ਲਈ

ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹ ਸਕਣ। ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤਰਬਸਤੀਵਾਦ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ+ਕ
ੈ ਿਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾ ਿਰਸ਼ਿਤ. ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾ
ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ/ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ/ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ  ਮਾਨਿਸਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਗੁ ਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ
ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਰਸ਼ਿਤ. ਿਵੱਚ ਿਕਤ ਿਬਧ ਪੁਨਰਉਤਪਾਿਦਤ/ ਰੂਪਿਤ+ਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ/ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ+ਿਤਰੋਧ
1

 ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ+ੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ/ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ
ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ+ਤ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਚੰਤਕ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਿਚੰਤਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗੁ ਲਾਮ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਕਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਤਰਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ  ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾ ਕੇਵਲ ਿਨਗੂ ਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਿਨਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ  ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ
ਦੀ. ਰੂਹਾਨੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ  ਛੁਿਟਆ ਕੇ ਸਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੁ ਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ. ਬਰਕਤ
ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾ ਇੰਝ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ

ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ

ਅਿਹਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਡਵਰਡ ਸਾਈਦ, ਗਾਇਤਰੀ ਸਿਪਵਕ, ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ, ਫਰਜ਼ ਫੈਨਨ
ਆਿਦ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਚੰਤਕ ਨੇ ਸਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ, ਤਾ ਜੋ ਗੁ ਲਾਮ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ+ਵਚਨ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ
ਜੇਹੇ ਸਝੇ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ+ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ
ਿਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਪ+ਵੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ 
ਆਪਣੀ. ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਿਕਵੇਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ। ਆਪਣੀ. ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ, ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ,
ਆਿਦ ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਿਕਹੋ ਜੇਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੀ
ਨਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਿਗਆਨ-ਮੀਮਾਨਸਾ, ਨਵੀਂ ਨੈਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀ ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਉਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਟੂਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰ5 ਦੀ ਪਰ5ਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ
ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪ+ਿਤਰੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਚੀ ਪਈ
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂਹ
ੰ ਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ+ਭਾਵ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵੱਢੀ ਗਈ ਜ ਿਵੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ+ਿਤਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਿਵਖੰਿਡਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਾਲੀ ਰੋਗੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬੇਰੜੀ ਹੋਣੀ ਹੀ
ਭੋਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਜੇਹੇ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਚੰਤਕਾ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।
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ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਕਉਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ/ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੀ ਗੁ ੰਝਲਦਾਰ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਗ
ਦਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਿਲੰਗੀ, ਧਾਰਿਮਕ, ਸੰਪਰਦਾਈ, ਨਸਲੀ, ਿਵਵਸਾਇਕ, ਅਿਦ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ
ਭੜਕ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਗਦੀ ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦ ਿਵਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ
ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾ ਦੀ. ਆਪਸੀ ਿਵਰੋਧਤਾਈ. ਅਤੇ
ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਿਵ., ਿਵਰੋਧਤਾਈ. ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ
ਅੰਤਰ ਿਵਰੋਧਤਾਈ. ਇੱਕ ਜਾਤ  ਦੂਜੀ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਿਫਰਕੇ  ਦੂਜੇ ਿਫਰਕੇ ਜ ਇੱਕ ਵਰਗ  ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਿਨਖੇੜਦੀ. ਅਤੇ ਤੋੜਦੀ., ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਿਵਅੱਕਤੀ  ਦੂਸਰੇ ਿਵਅੱਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਿਵਛੋੜ ਿਦੰਦੀ. ਹਨ। ਉਹਨਾ
ਅੰਦਰ ਿਨੱਜ ਦੀ. ਭਾਵਨਾਵ ਜਗਾ ਕੇ ਿਵਅੱਕਤੀਵਾਦੀ ਟਕਰਾਅ ਖੜ5ੇ ਕਰ ਿਦੰਦੀ. ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
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ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ ਭਾਵਨਾ  ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਿਦੰਦੀ. ਹਨ। ਇਸੇ  ਬਹੁਵਾਦ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਿਕ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ

ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੁ ੱਧਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਿਵਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਇਸ
 ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਤਰਕ ਜ ਉਸਦੀ ਯੁ ੱਧਨੀਤੀ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ/ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਅੱਕਤੀਗਤ ਕਾਮਨਾ/ ਆਜ਼ਾਦੀ/ ਪ+ਾਪਤੀ/ ਸ਼ਕਤੀ/ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੈਲਯੂ ਰਿਹ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਵਅੱਕਤੀਵਾਦ, ਿਵਅੱਕਤੀਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ
ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਵਅੱਕਤੀਵਾਦ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਿਵਅੱਕਤੀਵਾਦੀ/ ਿਲਬਰਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਪ+ਗਟਾਅ
ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ  ਿਮਲ ਜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਿਲਜ ਿਵਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਿਦਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਪ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜੁਆਬ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ’। “ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ”, “ਹੂ ਕੇਅਰਜ਼”, “ਫਕ ਇਟ”, ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ
ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਫਕਰੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਿਫਰਕੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ+ਗਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਿਵਅੱਕਤੀਵਾਦ/ ਬਹੁਵਾਦ,
ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਿਚੰਤਕ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਵਾਦ  ਿਸੱਖ ਮੂਲਵਾਦ/ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਤਰਕ
ਵਜੋਂ ਵਰਿਤਆ। ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ
ਬਹੁਵਾਦੀ ਿਲਬਰਲ ਭਾਵਨਾ ਹ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਰੀਪਬਲੀਕਨ
(ਭਾਈਚਾਰਕ) ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਵਾਦੀ ਿਲਬਰਲ
ਭਾਵਨਾ। ਦੋਨੋ ਭਾਵਨਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਅਰਥ ਗ+ਿਹਣ ਕਰਦੀ. ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚਾਰ
ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ+ਸਗ
ੰ ਿਵਚ ਮੈਂ ਏਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ+ਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕ ਇਸਦੇ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਭੈੜੇ
ਨਤੀਜੇ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦ  ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ

ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਸਧਤਕ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਦੇ ਮਨ
ਅੰਦਰ ਸਮਰਾਜ  ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਿਵਅੱਕਤੀ. ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ
ਆਿਪ. (ਸਬਜੈਕਿਟਿਵਟੀਜ਼) ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਕੈਡਮੀਆ ਇਹੋ ਕੁ ੱਝ ਕਰਨ ਦੀ

ਤਰਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੇਹੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਨਸਟੀਿਚਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ

ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ/ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਿਜਸ ਗਲੋਬਲ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸੀ
ਬੋਲੀ. ਿਵਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਿਹਤ  ਆਪਣੇ ਅਜੇਹੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। (ਡਾ. ਨੂਰ ਨੇ ਸਾ ਕਈ
ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ

ਤਰਆਧੁਿਨਕ ਸਿਥਤੀ 

ਤਰਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਿਨਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।)
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ਹੁਣ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਥਤੀ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਤੰਨ ਪ+ਤੀਸ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲੀਟ ਵਰਗ ਇਹ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਰੰਤਰ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪੂਜ
ੰ ੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ5ੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਿਵਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਿਹੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ
ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁ ੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 20 ਤੋਂ 25 ਪ+ਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਪ+ਾਸੰਿਗਕ
ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 75 ਤੋਂ 80 ਪ+ਤੀਸ਼ਤ ਿਨਮਾਣੇ, ਿਨਤਾਣੇ, ਿਨਗੂ ਣੇ, ਿਨਆਸਰੇ, ਿਨਹੱਥੇ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਹੀਣ
ਲੋਕ  ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪ+ਾਸੰਿਗਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

3

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾ ਦਿਮਤ ਲੋਕ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ  ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ  ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਯੁ ੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ+ੇਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਸਝੇ ਯੁ ੱਧ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਿਵਅੱਕਤੀਵਾਦੀ ਯੁ ੱਧ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਿਵੱਚ ਰੂਪਿਤ+ਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਿਵਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਦੇ ਹਨ।
ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਚੰਤਕ ਜੁਆਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਗਿਠਤ ਮਾਡਲ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਕਸੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ। ਕਈ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ. ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਿਰ.
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਿਲੰਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਿਵਤਕਿਰ. ਦਾ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਿਪਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਗ ਿਵੱਚ
ੁ ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮੁਢਲੀ. ਲੋੜ
ਬੇਰਜ਼
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ. ਲਈ ਮਿਹੰਗੇ ਭਾਅ ਿਵਕਣ ਵਾਲੀ. ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੀ ਪ+ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਹੀ ਗੁ ਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਿਵਿਭੰਨ ਿਕਸਮ ਦੀ. ਮਰਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਝੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਿਜਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ
ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹਨਾ ਅਨੰਤ ਿਕਸਮ ਦੀ. ਬਹੁ-ਪਰਤੀ, ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ.  ਇਕੱਲਾ
ਸਅਨਤੀ ਕਾਿਮ. ਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ
ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ  ਸਮੁੱਚਤਾ ਿਵਚ ਬੰਨ5 ਸਕਦਾ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਕੀ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਝਾ ਜ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਸ ਬਹੁ-ਭਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਿਵਸਤਿਰਤ, ਿਵਰਾਟ ਅਤੇ ਨੈ ੱਟਵਰਕਡ( ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਿਠਤ ਨਾ
ਸਹੀ) ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਬਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਿਸਕਤਾ
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਚਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ. ਅਤੇ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ., ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਰਹੀ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦ  ਰੱਦ ਕਰਕੇ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ. ਨੇ ਗਰਾਮਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲਾਕਾਨੀਅਨ

ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ, ਸਾਸੂਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ, ਦੈਰੇਦੀਅਨ ਡੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਕੋਡੀਅਨ ਿਡਸਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਵਾਦ
ਰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਿਸਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ+ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਿਕਆ।
ਅਜੇਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਿਰਿਜਡ ਅਰਥ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੀ. ਬਦਲੀ. ਪ+ਸਿਥਤੀ. ਿਵਚ ਇਸ ਿਕਸੇ ਨਵੀਂ ਤਰ5 ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ। ਇਸ ਕੇਵਲ
ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰ ਆਏ ਹ, ਪੰਜਾਬ
ੁ ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਪ+ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪ+ਮਖ
ੁ ਸਮੱਿਸਆ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ।
ਏਥੇ ਬੇਰਜ਼
ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ. ਨਹੀਂ ਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ. ਸਮੱਿਸਆਵ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਹਨ। ਇਸ 
ਇਨਕਲੂਿਸਵ ਿਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਨਕਲੂਿਸਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲੂਿਸਵ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਿਸਵ ਿਡਸੀਜਨ ਮੇਿਕੰਗ
ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
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ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ. ਇਹਨਾ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਪੱਛਮੀ ਅਕੈਡਮੀਆ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਪੜ5ਨ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ 4 ਪ+ਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੀਟ ਵੱਲੋਂ

ਤਰਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਸਧਤ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ+ਵਚਨ ਨਾਲ ਐਡਰੈ ੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀਿਸਪੇਸ਼ਨ
ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕਾਸੇ  ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ, ਿਵਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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