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ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ/ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਿਵਖ
ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

ਟਰਟੋ ਦੀ ਇਸ ਿਵ ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਮੈ" ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ/ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਬਾਰੇ
ਪਰਚਾ ਿਲਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਿਵ ੇ ਅਤੇ ਵੈਨਯੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਕਸੇ ਿਨ ਿਚਤ ਿਖੱਤੇ (ਭਾਰਤੀ/ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾ ਟਰੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਪਾਰ-ਰਾ ਟਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ " ਿਕਸੇ ਿਮੱਟੀ ਜ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ
ਤ ਇੱਕ ਿਵ ਾਲ ਦਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀ1 ਧਰਤੀ1 " ਕੇਵਲ ਿਸੰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਤਮਾਮ ਧਰਤੀ1
ਦੀ ਖੁ ਬੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁ ਰ ੂ ਮੱਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮ ਬੋਲੀ
ਦੀ ਗੁ ੜ3ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਸ4ਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾ ਾਵ ਦੀ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ
ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤ ਪਰ ੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਇਸ " ਅਮੀਰੀ ਬਖ ਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀਂ ਮੁਲਕ
ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਹਕ " ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥ ਇਸਦਾ ਸਰੂਪ
ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ, ਿਨਰੰਤਰ
ਤਬਦੀਲੀ ਿਵਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਗਤੀ ੀਲਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ, ਮਝੈਲੀ, ਡੋਗਰੀ, ਪਹਾੜੀ, ਗੋਜਰੀ, ਹਿਰਆਣਵੀ, ਕਗੜੀ, ਪੁਆਧੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਸਕੀ1
ਭੈਣ ਹਨ। ਵੈਿਦਕ, ਸੰਸਿ4ਤ, ਪ<ਾਿ4ਤ, ਅਭ<ੰ

ਅਿਦ ਮਾਵ ਦਾਦੀ1 । ਫੇਰ ਜੱਟ, ਬਾਣੀਏ, ਬ<ਾਹਮਣ, ਤਰਖਾਣ,

ਲੁਹਾਰ, ਘੁ ਮਾਰ, ਆਿਦ ਸਭਨ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ1 ਦੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਿਹਜ਼ੀਬ/ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਿਰਕ ਾ ਵਾਹਕ ਦੀ
ਭਾ ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚ ਿਸਿਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਰ। ਿਜਹੜੀ1 ਿਫਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ
ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਸਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾ ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ/
ਸਿਭਆਚਾਰ ਕੋਈ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਭਾ ਾ/ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਿਵਚ ਅੰਤ ਦੀ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ
ਗਤੀ ੀਲਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਜਸ " ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਤੀ ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਸਬੰਧਤਾ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਮੇ ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਝੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦਾ ਅਿਨਖੜਵ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ " ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ/ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੰਨ
ਸਵੰਨਤਾ ਕਿਹਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਰੂਪ ਦੀ ਗਤੀ ੀਲ ਅਤੇ
ਅੰਤਰਸੰਿਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਕਾਰੀ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀ ੀਲ ਅੰਤਰਸੰਬੰਿਧਤ
ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਿਵਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ " ਉਸ ਤਰ3 ਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਪਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ1 ਅਤੇ ਫਲ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅੰਤਰਸੰਬੰਿਧਤ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ/ ਆਦਾਨ ਪ<ਦਾਨ ਿਵਚ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ
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ਸਿਭਆਚਾਰ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ ਤ ਇਸਦਾ ਇਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਜੀਂਦਾ ਅਤੇ
ਿਵਗਸਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ/ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ/ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਆਚਾਰ
ਮੁਰੱਬੇ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਤੀ ੀਲ ਪ<ਬੰਧਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ:
ਾ:
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾ ਾ ਦੇ ਪ<ਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ " ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ3ਨੇ
ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ3ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਤੋਂ

ੁਰ ੂ ਕੀਤੇ।

ੁਰ ੂ ਕੀਤਾ। ਿਪੰਡ ‘ਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ ਅਤੇ ਗੁ ਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ‘ਚ ਸਨ। ਲੁਿਧਆਣੇ " ਜਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੀ ਇਕ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਉਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਲੱਪੀ ਤ ਭਾਵੇਂ ਗੁ ਰਮੁਖੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾ ਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਬੀਅਰ

ਾਪ ਆਿਦ ਆਿਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੁਿਧਆਣੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤ ਇਹ

ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕ ਭਾ ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਲੱਪੀ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ
ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਿਲੱਪੀ ‘ਚ ਸਨ।
ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਕੂ ਲ, ਜੋ ਪ<ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸਨ, ਿਵਚ ਪੜ3ਾਈ ਦਾ
ਮਾਿਧਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ1 ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਵਾਲੇ ਪ<ਾਈਵੇਟ ਸਕੂ ਲ ਵੀ ਸਨ।

ਿਹਰ ‘ਚ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ1 ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਰੈਂਿਡਡ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਹੀ ਚੌਧਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ
ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਦਿਲਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ3ਦੇ ਸਨ। ਦਿਲਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ
ਕੇਵਲ ਦਿਲਤ ਜਾਤੀ1 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਿਕਸਾਨ, ਪਰਵਾਸੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੀ1 ਬੱਚੀ1 " ਵੀ ਮੈਂ ਇਨ3 ਦਿਲਤ ‘ਚ ਹੀ

ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ। ਜੇਕਰ ਇਨ3 ਸਕੂ ਲ ‘ਚ

ਿਜਮੀਂਦਾਰ ਆਿਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਿਜਨ3 " ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂ ਲ ‘ਚੋਂ ਉਨ3 ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਕਸਿਬ1 ‘ਚ ਵੀ ਉਸਰ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਵਾਲੇ

ਬਰੈਂਿਡਡ ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਉਚੀ1 ਜਾਤ/ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ3ਦੇ ਹਨ। ਉਚੀ1 ਜਾਤ " ਅਮੀਰ ਘਰ
ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਨਾ ਿਪਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅਮੀਰ ਘਰ ਪ<ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਾਤ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ1 ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ 0.42
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੀ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਦੇ ਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ

ਿਹਰ ਦੇ ਬਰੈਂਿਡਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ

ਵਾਲੇ 10 ਿਵਿਦਆਰਥੀ1 ‘ਚੋਂ 9.58 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੇਿਖਆ
ਿਗਆ ਿਕ ਿਪੰਡ ਦੀ 66 ਪ<ਤੀ ਤ ਅਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 4.2 ਪ<ਤੀ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਰਟ
ਕਾਲਜ ‘ਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ

ਿਹਰ ਦੀ 34 ਪ<ਤੀ ਤ ਅਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 95

ਪ<ਤੀ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰੋਫੈ ਨਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ
ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਨਚਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ
ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿਰਵਾਰ, ਭਾਵ ਦਿਲਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ3ਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਨ3 ਸਕੂ ਲ ‘ਚ
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ਕੁ ਲੀਨ (ਇਲੀਟ) ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ3ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ3 ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇ ਨ
ਡਿਲਵਰੀ ਿਸਸਟਮ ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਜਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੋਫੈ ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਿਵਿਦਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ/ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾ ੀਆਗਤ ਿਧਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਹਾ ੀਆਗਤ ਬਹੁਿਗਣਤੀ (66 ਪ<ਤੀ ਤ) ਦਾ ਮੁਹਾਜ। ਇਸ ਦਿਲਤ, ਦਿਮਤ, ਅਨਪੜ3/ਅਧਪੜ3 ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਧਰ
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਥ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਿਧਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਹੰਿਦ1 ਹੋਇ1 ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਿਧਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ
ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਪੜ3ਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਦਿਲਤ ਇਸ ਲਈ ਹਾ ੀਆਗਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਘਰ (ਪੰਜਾਬ) ‘ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਥੱਲੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਿਕ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਵਲ ਉਨ3 ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਸੋਚਦੇ, ਿਲਖਦੇ ਪੜ3ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਿਧਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪ<ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਇਹ
ਿਵਿਦਆ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ3 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂ ਲ ‘ਚ ਕੇਵਲ
ਦਿਲਤ/ਦਿਮਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ3ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ1 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲਤ ਦੀ
ਹੀ ਭਾ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਇਨ3 ਦਿਲਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਨ3 "
ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ

ਕਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਉਸੇ ਿਦਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਦਿਲਤ, ਿਪੰਡ ਅਤੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਦਿਲਤ, ਿਪੰਡ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਜ਼ਾਮ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ
ਅਸੰਤੁਲਨ ਇਨ3 " ਹਾ ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਹੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਜਮੀਂਦਾਰ ਭਾਵ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਨੀ
ਿਕਰਸਾਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਬਸ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਿਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ " ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਾਮਲ ਕਰੀ ਿਫਰਦੇ ਹ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ

ਕਤੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰ ਹੀ

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਪਾਉਦੇ ਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਜ ਫੇਰ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਡਰੇਨਾਈਜ਼ਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ
ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਤ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ
ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਿਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ 66 ਪ<ਤੀ ਤ ਤੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਪੜ3ਨ ਵਾਲੀ ਦਿਲਤ/ਦਿਮਤ ਅਬਾਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾਇਕ
ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ " ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ " ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਿਕਤੇ ਸੌਖਾ, ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਪ<ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ,
ਫਰਸ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਟਰਕੀ, ਈਰਾਨ ਆਿਦ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾ ਾ
‘ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।
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ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਨੇ ਤ ਸਾ" ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁ ਦਰਤੀ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਿਲ1 ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀ1 ਲੋੜ ਤ ਪੂਰੀ1 ਕਰੇ
ਪਰ ਸਮਾਜ-ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ " ਿਬਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਮਾਜ-ਸੱਿਭਆਚਾਰ " ਿਧਆਨ ‘ਚ
ਰੱਖੇ ਿਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਨ1 ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ3 ਵਾਤਾਵਰਨ " ਿਧਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੇ
ਿਬਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਉਿਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਵਕਾਸ " ਸਿਜੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤ ਸਮਾਜਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਨ " ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ
ਸਾਡੀ1 ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਿਵੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ1 ਹੁੰਦੀ1 ਰਿਹਣ ਤ ਸਾ" ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ
ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤ ਭਾ ਾ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ " ਇਸੇ ਲਈ ਖਾ ਿਗਆ ਜ ਿਫਰ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ "
ਿਵਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ " ਨਿ 1 ‘ਚ ਡੋਬ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਆਪਣੀ ਭਾ ਾ/ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦਕੁ ੀ1 ‘ਚ ਿਨਕਿਲਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾ ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪ ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ
ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾ ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾ ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ3
" ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਭਾ ਾਵ (ਆਰਟੀਫੀ ਲ ਲੈਂਗੁਏਿਜਜ਼) ਆਖਦੇ ਹ। ਇਹ ਕੁ ਦਰਤੀ ਭਾ ਾਵ ਿਜਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਆਿਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ1 ਹੁੰਦੀ1 ਹਨ। ਇਨ3 ਦੀ ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਿਦ
ਕੁ ਦਰਤੀ ਭਾ ਾਵ ਤ ਕੇਵਲ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ<ਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ1 ਭਾ ਾਵ
ਹੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ1 ਭਾ ਾਵ ਨਹੀਂ। ਿਬਨ

ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ

ਿਵ ਵ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਦਾਨ ਪ<ਦਾਨ ਦੀ ਭਾ ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾ ਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਿਵਿਭੰਨ
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ‘ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪ<ਤੀਿਕਿਰਆਵ ਦੀ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ "
ਫੀਡਬੈਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਤ ਿਫਰ ਕੇਵਲ ਮਾਤਭਾ ਾ ‘ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾ" ਿਤੰਨ ਭਾ ਾਵ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਿਜਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜ ਮਸਨੂਈ ਭਾ ਾ, ਅਦਾਨ ਪ<ਦਾਨ ਦੀ ਭਾ ਾ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾ ਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਿਤੰਨ ਭਾ ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ
ਤ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਗਆਨੀ1, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ
" ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਿਕਆ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ1 ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਭਾ ਾਵ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜਵ ਅੰਗ ਸਨ। ਚੰਦਰ

ੇਖਰ " ਿਜਸ

ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਪੱਚੀ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ
ਰਿਹੰਿਦ1 ਤਾਿਮਲ ਭਾ ਾ ‘ਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਭਾ ਾਵ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ
ਅੱਜ ਸਾਡੀ1 ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਰਗੀ1 ਵੱਡੀ1 ਸੰਸਥਾਵ, ਿਜਨ3 ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਕੇਵਲ
ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ1 ਹਨ, ਿਗਆਨੀ, ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਿਜਸਟ ਨਹੀਂ।
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ਿਗਆਨ ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ< ਾਸਨ " ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਇਲੀਟ ਵਰਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਲੀਟ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਤ-ਭਾ ਾ ਵਾਲੇ ਇਲੀਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਭਾ ਾਈ ਨੀਤੀ,
ਿਜਸ ਦੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਬੇ ਕੁ ਚਲੇ ਲੋਕ, ਭਾਈਚਾਿਰ1, ਮੁਲਕ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰ ਨ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਵੀ ਹੈ।
1. ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾ ਾ ਨੀਤੀ " ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,
ਭਾ ਾਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੈਿਵਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾ ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਵੰਨ
ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੈਸਕੋ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ ਰੀਵਾਈਟੇਲਾਈਜੇ ਨ ਦੀ ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ
ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ1 90 ਤੋਂ 95 ਪ<ਤੀ ਤ ਭਾ ਾਵ ਅਤੇ ਇਨ3 ਦੇ ਸਾਿਹਤ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦੀ1 6000 ਭਾ ਾਵ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ 300 ਭਾ ਾਵ ਹੀ ਬਚ ਸਕਣਗੀ1। ਕੁ ਝ ਲੋਕ ਦਾ ਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ
ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਭਾ ਾਵ ਹੀ ਬਚਣਗੀ1 ਿਜਹੜੀ1 ਭਾ ਾਵ ‘ਚ ਮ ੀਨ ਟਰਸਲੇ ਨ ਆਿਦ
ਦੀ1 ਕੰਿਪਊਟਰੀ ਸੁਿਵਧਾਵ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀ1। ਖੈਰ ਿਜਹੜੀ1 ਭਾ ਾਵ ਬਚ ਸਕਦੀ1 ਹਨ ਉਨ3 ‘ਚ
ਸਾਡੀ1 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ1 ਭਾਰਤੀ ਭਾ ਾਵ ਦਾ ਵੀ ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ1 ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ1 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ " ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਸਆਸੀ ਇੱਛਾ

ਕਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਿਨਵੇ , ਪ<ਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ

ਪਾਵਗੇ?
ਪੰਜਾਬੀ ਜ ਫੇਰ ਿਕ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਭਾ ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਿਵ ਵ ਿਦ< ਟੀ, ਇਕ ਮੋਡ ਆਫ਼ ਬੀਂਗ ਅਤੇ ਿਥੰਿਕੰਗ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਅਿਜਹੇ 6000 ਸੰਸਾਰ/ਿਵ ਵ
ਿਦ< ਟੀ1 ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ3 " ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਨ3 ਦੀ ਕਰੌਸ ਪੌਲੀਨੇ ਨ ਜ ਕਰੌਸ ਬਰੀਿਡੰਗ ‘ਚੋ ਹੀ
ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ‘ਚ ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਕਾਸ
ਦੀ1 ਸੰਭਾਵਨਾਵ ਛੁਪੀ1 ਹੋਈ1 ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਜੈਿਵਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਿਬਨ ਜੈਿਵਕ ਿਵਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਿਬਲਕੁ ੱਲ
ਇਸੇ ਤਰ3 ਭਾ ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਿ4ਤਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸਰਵਾਇਵਲ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾ ਾਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ " ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਿਨਰਉਤ ਾਿਹਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾ ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀ1 ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗੀਏ।
ਸੰਨ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 1615 ਮਾਤ ਬੋਲੀ1 ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ1 ਗਈ1। 1971 ਦੀ
ਮਰਦਮ ੁਮਾਰੀ ‘ਚ ਇਨ3 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 221 ਰਿਹ ਗਈ। ਸੰਨ 1981 ‘ਚ ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ
ਕੇਵਲ 106 ਮਾਤ ਬੋਲੀ1 ਹੀ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ1 ਗਈ1। ਭਾਰਤ ਦੀ1 ਇਨ3 ਸਾਰੀ1 ਭਾ ਾਵ " ਕੁ ਝ ਿਗਣਤੀ
ਦੀ1 ਪ<ਮੁੱਖ ਭਾ ਾਵ ਦੀ ਚੌਧਰ ਥੱਲੇ ਉਪ ਭਾ ਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੌਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਇਸ ਿਵਧਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾ ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਿ4ਤਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ " ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉਪਰ ਅੱਠਵੇਂ
ਿਡਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵ ਾਲ ਅਤੇ ਭਾ ਾਈ
ਅਤੇ ਸੰਸਿ4ਤਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ " ਅੱਠਵੇਂ

ਿਡਊਲ ਦੀ1 20-22 ਭਾ ਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
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ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਜਹੜੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਿਹੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜ3ੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਿਜਹੀ1
ਿਕੰਨੀ1 ਹੀ ਭਾ ਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ3 " ਿਹੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਮੌਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਿਹੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਆਧੀ, ਦੁਆਬੀ, ਮਝੈਲੀ, ਮਲਵਈ, ਪਹਾੜੀ ਆਿਦ ਤਮਾਮ ਭਾ ਾਵ " ਅਸੀਂ ਇਕ
ਮਸਨੂਈ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹ।
ਿਜਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾ ਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ
ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਅਧੂਰਾ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰਾ ਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਿਦੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਪੋਰਾ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ

ੁਰ ੂ

ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧ ਿਵਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦਾ
ਕੰਮ ਵੀ ਿਨਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ " ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਿਕਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਾ ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ
ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੂਿਮਕਾ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ
ਿਵਿਗਆਨੀ1 ਦੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੰਿਪਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਆਰਿਥਕ ਵਸੀਿਲ1 ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ " ਉਹ ਆਰਿਥਕ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਿਤਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ " ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵੂਰਨ ਨਹੀਂ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ
ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ " ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ
ਆਖਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਇਸ ਿਦ ਾ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਹੀ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ੀ ੀਅਲ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਿਬਲ 2008 " ਿਧਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ
ਕੇ ਹੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹ। ਕੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਭਾ ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ
ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕ ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ3 ਿਵਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਿਬਲ

ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਰੁੱਧ ਹੀ ਐਕ ਨ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ1 ਧਾਰਾਵ ਦੀ
ਿਨਰੰਤਰ ਅਵੱਿਗਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਜ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਇਕ ਅੱਧ ਿਚੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਿਲਖ ਕੇ ਸਾਰਾ
ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਪਿਹਲ ਵਗ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ " ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ ਉਸ " ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ
ਿਬਲ ਿਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਜਸ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ1 ਧਾਰਾਵ " ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਭਾ ਾ ਿਟ<ਿਬਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਿਫਰ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਿਰਕ " ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਵੱਿਗਆ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਿਵਰੁੱਧ ਿ ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਿਵਭਾਗੀ ਐਕ ਨ ਦੀ ਥ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਟ<ਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਵੱਿਗਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ
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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ " ਅਿਜਹੇ ਿਬਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਥ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕ"ਨੀ
ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਿਤੰਨ ਭਾ ਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ। ਸਾ" ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਕੰਮ
ਿਕਸ ਭਾ ਾ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ<ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਨ : ਨੰਬਰ ਇਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕੂ ਲੀ ਪੜ3ਾਈ ਦਾ
ਮਸਲਾ; ਨੰਬਰ ਦੋ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਚ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਮਸਲਾ; ਨੰਬਰ ਿਤੰਨ, ਿਵਕਾਸ,
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਿਨ1 ਦੀ ਭਾ ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਿਰ1
ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਭਾ ਾ ਰਿਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਸਿਜੰਦ ਿਵਕਾਸ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਿਨ1 ਦੀ ਭਾ ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ " ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਿਨ<ਤਕ, ਿਫ਼ਲਮਕਾਰ,
ਕਰੈਫਟਸਮੈਨ ਆਿਦ ਦੀ1 ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵ " ਮੀਡੀਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਰਿਥਕਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂ ਲੀ ਿਸੱਿਖਆ " ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ,
ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇ ਨ ਪ<ੋਗਰਾਮ ਆਿਦ ਿਤਆਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨ ਪੰਜਾਬੀ "
ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾ ਾ ਪਾਿਲਸੀ, ਪਲੈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਸਟਰੈਿਟਜੀ ਦੇ
ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਜਸ ਵਾਚ ਡੌਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਭਾ ਾ ਮਾਿਹਰ ਦੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ
ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ ਾ ਲੋਕ ਕਿਮ ਨ ਦੀ ਸਥੱਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਅਪਰਾਲੇ ਇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਿਵਚ ਬੱਝ ਕੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੀਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ:
ਸਿਭਆਚਾਰ:
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ " ਦੋ ਿਹੱਿਸ1 ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵਚ। ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਆਪ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ<ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਅਿਧਆਨ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰਗੇ। ਅਜੇਹੇ ਅਿਧਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ੳਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ1 ਿਬਮਾਰੀ1 ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ
ਭਾਗ ਿਵਚ ਅਜੇਹੀ1 ਿਬਮਾਰੀ1 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਖਲ
ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ ਦੀ।
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ:
ਅਿਧਐਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ/ ਔਰਤ ਤੋਂ ਗੱਲ

ੁਰ ੂ ਕਰਦੇ ਹ। ਉਸਦੀ1 ਪ<ਾਪਤੀ1 ਤੋਂ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ1-ਵੱਡੀ1 ਮੱਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਨੇਡਾ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ
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ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ<ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੋਈ ਓਲੰਿਪਕ ਿਵਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਿਜੱਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ
ਕੋਈ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ। ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਿਵਉਪਾਰ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ
ਿਸੱਕਾ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ<ਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ
ਦੀ1 ਪੱਗ ਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ। ਇਕੱਲੇ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ1 ਸੱਭੇ ਸੰਸਥਾਵ/ ਪਰੰਪਰਾਵ ਦਾ ਏਹੋ ਹਾਲ
ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ " ਆਪਣੀ1 ਭਾਈਚਾਰਕ
ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਮ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਿਰ ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਇਕ ਫੈ ਨ
ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ/ ਸੰਸਿ4ਤਕ/ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ " ਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ<ਾਪਤੀ ਦੇ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ

<ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਿਜੱਥ ਿਸੱਖ

ਸੰਸਥਾਵ/ ਪ<ਪ
ੰ ਰਾਵ " ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਲਬਰਲ ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਸੇ ਤਰ3

<ੋਮਣੀ

ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਪ<ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਿਸੱਖ ਿਵਰਸੇ " ਿਲਬਰਲ ਟਰੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਗੁ ਰਬਾਣੀ " ਮੀਡੀਆ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਿਵਚ ਰੂਪਿਤ<ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਪੱਛੇ ਕੇਵਲ
ਿਸੱਖ ਲੀਡਰਿ ਪ ਦੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ
ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ,
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ<ਾਪਤੀ1, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਿਲਬਰਲ ਭਾਵਨਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ
ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਿਟਕੀ ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ ਭਾਵਨ "
ਸਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਿਥਤੀ " ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਜਸ ਲੀਡਰਿ ਪ "
ਗਾਲ3 ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹ, ਉਹ ਲੀਡਰਿ ਪ ਸਾਡੀ1 ਿਲਬਰਲ ਭਾਵਨਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ। ਗੈਰ-ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ ਿਲਬਰਿਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੈਰ-ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ ਿਲਬਰਿਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਝੀਵਾਲਤਾ ਉਪਰ
ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਬਹੁਵਾਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕੀ ਇਕਮੁਠਤਾ " ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ " ਅੰਨ3ੀ ਹਵਸ ਦੀ
ਚੂਹੇ ਦੌੜ ਿਵਚ ਧਕੇਲ ਕੇ, ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ, ਿਜੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨ ਟ ਕਰ ਲਏ
ਹਨ, ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ " ਵੀ ਦੂਿ ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਾ ਤ ਖੇਤੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ
ਧੰਦਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ " ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਲਬਰਿਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪ<ਭਾਵ ਅਧੀਨ, ਆਰਥਕ ਖੁ ਹਾਲੀ " ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲ਼ਖ
ਜੀਵਨ

ਅਤੇ ਕੰਿਜ਼ਊਮਰਇਜ਼ਮ " ਆਪਣੀ

ੈਲੀ ਬਨਾਉਣ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ " ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਿਫ1 ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਿਜ1 ਦਾ
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ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਤ ਉਸ " ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ3
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਿਸਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ " ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵਚ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ "
ਆਤਮਹੱਿਤਆ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਹੱਿਤਆ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਕਰਸਾਣੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇ ਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ
ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਓਨਾ ਿਭਆਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ,
ਿਜੰਨਾ ਪਿਹਲ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਹਬੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਿਫਲਮ 'ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ' ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ,

ਾਹੂਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਿਤੰਨ ਚੌਥਾਈ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਜਦਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਅਤੇ

ਔਰਤ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁ ਝ ਲੈ ਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਓਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜ3ੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ " ਿਜਹੜੀ1 ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੌਗਟੇ ਖੜ3ੇ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ
ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਿ ਕਾਰ, ਇਸ ਿਫਲਮ ਦੀ ਨਾਇਕਾ, ਸਭ ਕੁ ਝ ਸਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰ

ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ

ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਦੀ1 ਆਤਮ ਹੱਿਤਆਵ ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਸੰਕਟ ਿਪਛੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ " ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਕਵੇਂ
ਿਰਸਪੌਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇਸਣ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ " ਿਕਸਾਨੀ ਸੰਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ ਿਰਸਪੌਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ ਿਰਸਪੌਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਸਵੈ (ਸੈਲਫ) ਦੀ ਕੰਸਟਰਕ ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਿਨ1, ਸੱਧਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ<ਬੰਧ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਸੈਲਫ " ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ "ਮੈਂ" " ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰ "
ਪੜ3ਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ" ਉਹਨਾ ਕਥਾ/ ਕਹਾਣੀ1 ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਿਨ1, ਸੱਧਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ<ਬੰਧ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ1 ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਪਰਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ/ ਮੀਡੀਆ/ ਐਜੂਕੇ ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਰਕੂ ਲੇਟ
ਹੁੰਦੀ1 ਹਨ।
------------------ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਿਭਆਚਾਰ " ਪ<ੀਭਾਿਸਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ?
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ਸਿਭਆਚਾਰ " ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੇ 'ਕਲਚਰ'

ਬਦ ਦੀ ਥ ਵਰਿਤਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਕਲਚਰ

ਬਦ

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਿਵਿਗਆਨੀ 'ਕਲਚਰ'

ਬਦ " ਕਲਟੀਵੇ ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ 'ਕਲਚਰੇਵਲ ਵੇਰਾਇਟੀਜ਼

ਆਫ਼ ਰਾਈਸ', ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਮਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਝੋਨੇ ਦੀ1 ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਕਸਮ ਨਹੀਂ 'ਝੋਨੇ ਦੀ1 ਕਾ ਤਯੋਗ
ਿਕਸਮ' ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।ਿਜਸ ਤਰ3 'ਕਲਚਰ' ਬਦ " ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਟੀਵੇ ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ3 'ਸਿਭਆਚਾਰ' " ਕਾ ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ
ਲਈ, ਿਕਉਂਿਕ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਲਚਰ ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ੁਰ ੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਬਦ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾ ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਬੌਿਧਕ, ਨੈਿਤਕ, ਸੁਹਜਮਈ, ਆਿਦ ਸਿਭਅਕ ਕਦਰ
ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇ ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰ " ਕਲਚਰ ਦੇ ਇਹਨਾ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ<ਗਟਾਉਣ
ਲਈ ਹੀ ਿਲ1ਦਾ ਿਗਆ।
ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਲਚਰ (ਸਿਭਆਚਾਰ) " ਇਸੇ ਤਰ3 ਮਨੁਖ/ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਿਰ1/ ਕੌਮ
ਅੰਦਰ ਸਿਭਅਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇ ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਜਦਾ ਿਰਹਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਿਰ1
ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਸਿਭਅਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇ ਨ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਰਜਾਵੰਦੀ ਕਰਦਾ
ਸੀ।ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਿਰਭਾ ਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਯੂ ਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਿਸਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਿਰਭਾ ਾ ਇਕ ਮਨੁਖ " ਦੂਸਰੇ ਮਨੁਖ ਨਾਲੋਂ, ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ " ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਕੌਮ " ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਲਚਰਡ (ਸਿਭਅਕ) ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾ ਅੰਦਰ ਊਚ ਨੀਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ; ਇਸ
ਲਈ ਆਪਣੀ1 ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ " ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾ ਿਚੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਯੋਰਪੀਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ " ਸਿਭਅਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਅਫਰੀਕਣ, ਲਾਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇਿਟਵ ਅਮਰੀਕਣ ਅਤੇ ਪੀਲੀ
ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਏ ੀਅਨ " ਕੇਵਲ ਅਿ

ਟ, ਗੰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸਿਭਅਕ ਹੀ ਘੋਿ ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਅੰਦਰ

ਸਿਭਅਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼
ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਦੁਨੀ1 ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਿਕ ਦੁਨੀ1 ਦੀ1 ਹੋਰਨਾ ਨਸਲ " ਵੀ
ਆਪਣੇ ਵਗ ਸਿਭਅਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ " ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਿਰਭਾ ਾ ਿਪਛੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਾਲੇਿਟਕਸ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੁਨੀ1 " ਉਤਿ4 ਟ ਅਤੇ ਿਨਮਨ ਭਾਈਚਾਿਰ1/ ਕੌਮ ਿਵਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਲੀਿਟਸਟ
ਪਿਰਭਾ ਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਨਮਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆ " ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ<ੇਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ " ਮੇਟ ਕੇ ਜੋ ਇਕਸਾਰਤਾ/ ਹੈਜਮਨੀ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ3ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।ਬਾਇਓਕਲਚਰਲ ਡਾਈਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ " ਸਮਝਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਿਰਭਾ ਾ ਤੋਂ ਖਿਹੜਾ ਛੁਟ
ਸਿਕਆ।
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ਉਤਿ4 ਟ (ਸਿਭਅਕ) ਅਤੇ ਿਨਮਨ (ਅਿ

ਟ) ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚਲੀ ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਿਵਿਭੰਨ ਭਾਈਚਾਿਰ1/ ਕੌਮ

ਿਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ1 ੳਚੀ1 ਨੀਵੀ1 ਜਾਤ/ ਜਮਾਤ ਅਤੇ

ਿਹਰੀ/ ਪੇਂਡੂ ਜ ਮਰਦ/ ਔਰਤ

ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਿਵਚ ਵੀ ਲਕੀਰ ਿਖੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਡੌਮੀਨੈਂਟ ਜਾਤ/ ਜਮਾਤ ਦੇ
ਿਲਖਤੀ ਸਾਿਹਤ,

ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵ " ਉਤਿ4 ਟ ਅਤੇ ਸਬਔਰਡੀਨੇਟ ਜਾਤ/ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ

ਸਾਿਹਤ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵ " ਿਨਮਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ3ਨ ਲਈ,
ਛੋਟੀ1 ਜਾਤ/ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਿਹਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਤਆਗ ਕੇ,
ਉਤਲੀ1 ਜਾਤ/ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਸਿਭਆਚਾਰ " ਅਪਨਾਉਣ। ਅਕਾਦਿਮਕਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਗਿਹਰਾ
ਅਸਰ ਿਪਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨਕਲੇ ਖੁੱਲ3ਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾ ਵਗ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ "
ਕੇਵਲ ਉਤਿ4 ਟ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਲਖਤੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਿਲਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸੌੜੇਪਣ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚੋਂ ਹੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਉਦਭਵ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ, ਰੇਮੰਡ ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਿਰਚਰਡ ਹੌਗਰਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਘਰ

ਿਵਚੋਂ ਹੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ

ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਐਕਸਕਿਲਊਯਨ ਿਵਰੁਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਗਰੇਿਡੰਗ ਅਤੇ
ਵੈਲਯੂ ਜੱਜਮੈਂਟ " ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਿਚੰਤਕ ਨੇ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਈ ਪੀ ਥੌਪਸਨ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵ ਦੇ ਅਿਧਐਨ " ਅਗਰਭੂਮੀ ਤੇ ਲੈ 1ਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ
ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ " ਸਮਝਣ ਲਈ, ਥੌਪਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ1 ਸਾਿਹਤਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ੳਸਨੇ ਿਜਹੜੀ ਪੁਸਤਕ, ਦੀ ਮੇਿਕੰਗ ਆਫ਼ ਦ ਇੰਗਿਲ ਵਰਿਕੰਗ ਕਲਾਸ (1963)
ਿਲਖੀ, ਉਸਦੀ1 ਦਸ ਲੱਖ ਕਾਪੀ1 ਿਵਕੀ1। ਹੌਗਰਟ ਦੀ ਦੀ ਯੂ ਿਜ਼ਜ਼ ਆਫ਼ ਿਲਟਰੇਸੀ (1957) ਅਤੇ ਿਵਲੀਅਮ
ਦੀ1 ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (1958) ਅਤੇ ਦੀ ਲੌਗ ਰੈਵੋਲੂ ਨ (1961), ਇਸ ਿਦ ਾ ਿਵਚ, ਉਸ ਸਮੇ ਦੀਆ
ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ਹਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ1 ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪੁਲਰ/ ਲੋਕ ਸਾਿਹਤ/ ਕਲਾ ਪਰੰਪਰਾਵ ਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ " ਸਮਿਝਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ "
ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ 1962 ਿਵਚ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਿਧਐਨ ਦੇ, ਬਰਿਮੰਗਮ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਕੌਂਟੈਂਪਰੇਰੀ
ਕਲਚਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀ1 " ਸਮਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ, ਿਲਖਤੀ ਸਾਿਹਤ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ1 ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵ,
ਲੋਕ ਸਾਿਹਤ ਕਲਾਵ ਅਤੇ ਮੀਡੀ1/ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ/ ਐਜੂਕੇ ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ " ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ1 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਕਦਰ ਕੀਮਤ "
ਨੰਿਗਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ, ਪਿਹਲ ਿਰਚਰਡ ਹੌਗਰਟ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਟੂਅਰਟ
ਹਾਲ ਦੇ ਿਨਰਦੇ ਨ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਥ-ਪ<ਦਰ ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਰੋਲ ਬਾਰਥ
ਦੇ ਿਮੱਥ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੁਇਸ ਅਲਥੂਸਰ ਦੇ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ
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ਵਾਲੇ ਿਫਲਮ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਖੋਜ " ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵ ਉਤ ਾਹ ਜਾਿਗਆ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ
ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ।
ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਿਧਐਨ ਨੇ ਿਜਥੇ ਪਾਪੁਲਰ/ ਲੋਕ ਸਾਿਹਤ-ਕਲਾ ਪਰੰਪਰਾਵ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇ ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਓਥੇ
Zਤਮ ਅਤੇ ਿਨਮਨ (ਪਾਪੂਲਰ) ਪਰੰਪਰਾਵ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਮੇਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲਜ਼, ਇਹ ਗੱਲ 1848 ਿਵਚ ਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਹਾਕਮ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ (ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ) ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ3 ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ, ਿਵਸਿਤ<ਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਿਵਿਗਆਨੀ ਪ<ੀਭਾ ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਪ<ੀਭਾ ਾ
ਨੇ ਸਿਭਆਚਾਰ " ਅਜੇਹੇ ਸਮੁਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇ
ਨੈਿਤਕਤਾ,

ਕੀਤਾ; ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ, ਸਾਿਹਤ, ਕਲਾ, ਧਰਮ,

ਰਧਾ, ਿਵ ਵਾਸ, ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ, ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਆਿਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਝ

ਾਮਲ ਹੈ; ਿਜਸ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ

ਮਨੁਖ, ਆਪਣੀ ਜੈਿਵਕਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮਨੁਖੀ ਪਾਸਾਰ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ
ਕੁ ਝ, ਜੋ ਬਾਇਆਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਜਨੈਿਟਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੁਚੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ।
ਇਸ ਪਿਰਭਾ ਾ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਸਿਭਆਚਾਰ ਏਨਾ ਓਵਰਇਨਫਲੇਟ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋ ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤ ਫੇਰ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜਦੀ। ਸਾਇਦ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਸਮੇ ਤੇ ਮਾਨਵ ਿਵਿਗਆਨੀ1 ਨੇ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ " ਿਤਆਗ ਕੇ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜ
ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਸਧਾਤ ਪੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਿਸਆ ਨਾਲ ਜੂਝਿਦਆ ਹੀ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੂਝ ਿਵਕਸਤ ਹੋਈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਿਭਆਚਾਰ " ਅਰਥ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ ਵਜੋਂ ਪ<ੀਭਾਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਪ<ੀਭਾ ਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਭਆਚਾਰ " ਅਰਥ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ1 ਸਮਾਜਕ ਪ<ਿਕਿਰਆਵ (ਸੋ ਲ ਪ<ੈਕਟੇਿਸਜ਼) ਦੀ
ਸੰਗਠਨਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਿਝਆ ਜਦਾ ਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਪ<ਿਕਿਰਆਵ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ (ਸੋ ਲ ਸਟਰਕਚਰ)
ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਪੇ

ਕਰਦੀ1 ਹਨ, ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਪਰੋਡਕ ਨ,

ਸਰਕੂ ਲੇ ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ। ਿਜਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਅਰਥ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ " ਡੀਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ 4ਮਵਾਰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ

ਕਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ

ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਹਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ1
ਉਸਰੀ1 ਹੋਣ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਅੰਤਰਸੰਬੰਿਧਤ ਪਾਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਸੰਬੰਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਪਰ ਇਸ
ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ<ੀਭਾ ਾ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੋ ਲ
ਪ<ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ, ਸਾਿਹਤ, ਕਲਾ, ਮੀਡੀਆ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਧਰਮ, ਲੋਕ
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ੰ ਰਾਵ, ਆਿਦ ਹੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਣ। ਸਿਭਆਚਾਰ ਕੋਈ ਸਟੈਿਟਕ ਫਾਰਮਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ। ਿਕਉਂਿਕ
ਹਰ ਸੋ ਲ ਪ<ੈਕਿਟਸ ਿਵਚ ਅਰਥ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ<ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰ " ਸਮਾਜਕ ਅਿਭਆਸ/
ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਗ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਕ
ਪ<ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕਸੇ
ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਾਸਾਰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਿਵ ਲੇ ਣੀ
ਕੈਟੇਗਰੀਆ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪਾਸਾਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਵਸਤੂ1, ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਰਕੂ ਲੇ ਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਸਾਰ ਉਸ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਾਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ,
ਸਰਕੂ ਲੇ ਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕ ਨ ਦੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਾ" ਯਾਦ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਕੋਈ ਸਿਥਰ, ਸਥਾਈ, ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਢਚਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਪੇ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ, ਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ

ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਅਤੇ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਿਧਐਨ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਭਆਚਾਰ ਵਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ,
ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਿਧਐਨ ਪੇ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹ।
--------------------------ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਿਜੱਥੇ ਸਿਭਆਚਾਰ " ਸਮਾਜਕ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਸਾ"
ਸਿਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵ ਲੇ ਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਥ, ਸਮਾਜਕ ਅਿਭਆਸ/ ਚਨੌਤੀ/ ਤਬਦੀਲ਼ੀ/ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।
ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਿਵਚ ਆਈ ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਸਾਨ ਨੇ ਸੰਘਰ
ਿਤਆਗ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਦਾ ਰਾਹ ਿਕਉਂ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਅਰਥ

ਦਾ ਰਸਤਾ

ਾਸਤਰੀ ਅਿਧਐਨ ਰਾਹੀਂ

ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਦੀ1 ਆਤਮ ਹੱਿਤਆਵ ਿਪਛੇ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਹਰ ਸੰਕਟ ਿਪਛੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ " ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਕਵੇਂ ਿਰਸਪੌਡ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇਸਣ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ " ਿਕਵੇਂ ਿਰਸਪੌਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ1 ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ1 Zਪਰ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ1 ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ1 ਤ
ਹੈਨ, ਪਰ ਲੁਪਤ, ਭਾਵ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਪ<ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਿਧਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
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ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ " ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਿਜਨ3 ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ1 ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆਵ (ਭਜ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਰਸਪੌਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ " ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਿਧਐਨ
ਰਾਹੀਂ ਕਲਚਰਲ ਿਲਬਰਿਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਛਾਿਣਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਾਡੀ1 ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਾਲਸੀ1 ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ
ਹੋਰ ਸਨ. ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਕਟ " ਹੋਰ ਤਰ3 ਨਾਲ ਿਰਸਪੌਡ ਕਰਦੇ ਸ।ਇਹ ਲੁਪਤ ਰੁਪ ਿਵਚ
ਬਣਦੀ1 ਿਬਣਸਦੀ1 ਰਿਹੰਦੀ1 ਹਨ।ਪਰ ਇਹਨਾ ਲੁਪਤ ਪਾਲਸੀ1 ", ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ
ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਪ<ਤੀ ਸਾਡੀ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਿਕਸਾਨ ਦੀ1 ਆਤਮ ਹੱਿਤਆਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ " ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸਮੱਿਸਆਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ1 ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ " ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤ ਸਾ" ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਬਦਲਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਿਜਹੜੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀਅ ਿਧਆਣੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ: " ਗੁ ੜ ਖਾਈਂ, ਪੂਣੀ ਕੱਤੀਂ/ ਆਪ ਨਾ
ਆਈਂ, ਵੀਰੇ " ਘੱਤੀਂ।"
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਤ ਸਾ" ਆਪਣੇ ਆਪ " ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਵੈ " ਬਦਲਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ1, ਮੁੱਲ ਪ<ਬੰਧ, ਸਮਾਜਕ ਰਹੁ ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ
ਬਦਲਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰੇ/ ਸਮੱਿਸਆ/ ਸੰਕਟ/ ਤਬਦੀਲੀ " ਸਮਝਣ ਲਈ
ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਫੈਕਟਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਿਧਐਨ ਕੇਵਲ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁ ਮਰਾਹਕੁ ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ
ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਤ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਖੋਜ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ1 ਅਨੇਕ ਸੰਸਥਾਵ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇਹੀ1 ਸਮੱਿਸਆਵ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਯੂ ਨੀਵਰਸਟੀ1 ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਪ<ੋਗਰਾਮ
ਤ ਚਲਾਉਂਦੀ1 ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ<ੋਗਰਾਮ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ
ਦੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹ ਜਦੇ ਹਨ।

ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ,

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ

ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ ਸਕੇ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਵਰਤਮਾਨ

ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ " ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੀ1 ਸੰਸਥਾਵ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਵੱਲ ਪਿਹਲਾ
ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ:
ਉਤਪਾਦਨ: ਸਿਭਆਚਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ/ ਸਾਈਬਰ-ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਵੱ ਕਤਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਪ<ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਿਜਸ ਸਮਾਜਕ
ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਉਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰ ਉਤਪਾਦਨ
ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ
ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ " ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ

ਕਰਗੇ।

ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੱਕੀ
ਦੀ ਹਵਸ (ਗੈਰ-ਡੈਮੋਕਰੈਿਟਕ ਿਲਬਰਿਲਜ਼ਮ) ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ
ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ1 ਿਬਮਾਰੀ1 ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ1 ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ
ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ " ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਆਏ
ਹ ਿਕ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ1 ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਾਲਸੀ1 ਦਾ
ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਲ ਿਕੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ1 ਕੋਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਾਲਸੀ1 ਹੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੀਤੀ1 ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ " ਜ਼ਰੂਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ1 ਨੀਤੀ1 ਦੀ
ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਹੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀ1 ਿਬਮਾਰੀ1 ਫੈਲਾਉਣ ਜ ਫੇਰ
ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਿਬਮਾਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜੇਹੀ ਿਬਮਾਰੀ "
ਫੈਲਾਉਣ ਿਪੱਛੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸ " ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਸੈਕਟਰ ਦੀ1 ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ1 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ1 ਹਨ।
ਿਜਹੜੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਜੇਹੀ1 ਿਬਮਾਰੀ1 ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ " ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ। ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ1 ਵਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਿਨਊ-ਿਲਬਰਲ ਸਾਿਜ ਿਵਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ " ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਇਮਪੀਰੀਅਿਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਹੀ ◌ੀਵਗਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ1 ਸਮਾਜਕ ਿਬਮਾਰੀ1
ਉਪਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਤ ਸਾ" ਦੋ ਕੰਮ ਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪ<ੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ/ ਸਾਈਬਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਵੀ ਪਿਹਲੀ1 ਲੋੜ ਿਵਚ ਹੀ
ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ1 ਸਮਾਜਕ ਿਬਮਾਰੀ1 ੳਪਰ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਜ ਵੱਡਾ ਿਵਉਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂ ਥ ਲਈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ
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ਆਖ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਿਵਚ ਇਹ ਐਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਿਸਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨੌ
ਗੁ ਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਸਤੂ1 ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵਚ ਕਲਾਤਮਕ
ਿਸਰਜਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਨੋਵੇ ਨ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਐਨਟਰਪਿਰਿਨਓਰਿ ਪ ਦੀ ਸਝੀ ਐਫਰਟ " ਹੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ " ਕਰੀਏਿਟਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਿਵਚ
ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਇਸ ਉਭਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ1 ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ
ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਅਜੇਹੀ1 ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ
ਸੰਸਥਾਵ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਖ ਪਿਹਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ<ਮਖ
ੁ ਹੈ, ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਸਦਕਾ
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀ ਪੀ ਓ ਇਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਪਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਵਕਤ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨੌਿਲਜ ਵਰਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ1 ਸਫੀ ੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਿਵਚ
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਕਰੀਏਿਟਵ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ1 ਸੰਸਥਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨ ਕੀਤੀ ਤ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੁੰਝ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਿਜੰਦ ਿਵਕਾਸ (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਿਡਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਿਵਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮ ੀਨੀਕਰਣ ਦੀ
ਲੋੜ " ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਿਦਆ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂ ਨੀਵਰਸਟੀ ਿਵਚ ਖੇਤੀ ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਕਾਿਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ1 ਯੂ ਨੀਵਰਸਟੀ1 ਿਵਚੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਉਚ ਿਸਿਖਆ ਪ<ਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਾਿਹਰ "
ਿਵ ੇ

ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ<ਾਜੈਕਟ

ੁਰ ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ

ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਸਫਲ ਮ ੀਨ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਿਜਹੜੀ1 ਮ ੀਨ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ1 ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਪੜ3 ਅਤੇ ਅੱਧਪੜ3
ਿਮਸਤਰੀ1 ਦੀ1 ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ1 ਹੋਈ1 ਹਨ।
ਿਜਸ ਮਾਿਹਰ " ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮ ੀਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ- ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ<ੰਪਰਾਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੰਡੀਸਨਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਓਨੀ
ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮ ੀਨ ਵਾਇਬਲ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ, ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਸਿਭਆਚਾਰ " ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਵਕਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਇਬਲ, ਬੀਅਰੇਬਲ, ਈਕੁ ਏਟੇਬਲ ਅਤੇ
ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟ
ਦੀ ਐਜੂਕੇ ਨ ਿਵਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਹੁਮੈਨਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਸੱਿਖ1 " ਥਰੂਆਊਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਪੜ3ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
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ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਵੰਨਸਵੰਨਤਾ, ਬਹੁਵਾਦ, ਆਿਦ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਅਜੇਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ
ਿਜਹਨ " ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਨਰੰਤਰ ਅਿਧਐਨ, ਖੋਜ
ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਲਲਨਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦੇ ਤ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਸਿਲ1 ਦੇ ਮਹੱਤਵ
" ਹਾਈਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤ ਹਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਿਪਆ ਹੈ।
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