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ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰੀ ਪਛਾਣ
ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ
ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਸਬਾਲਟਰਨ (ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਮਾਤਿਹਤ) ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਨ, ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੀ
ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹ / ਸਬਾਲਟਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਿਵਚੋਂ
ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਜਨ, ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਕਾਰਜ,
ਸੋਚ, ਿਦ?ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ / ਪ?ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹ ਿਜਹੜੇ ਸਮਾਜਕ, ਿਸਆਸੀ ਜ ਭੂਗੋਿਲਕ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਢਚੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ, ਲੋਕ / ਸਬਾਲਟਰਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਜਨ, / ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ,
ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਖੜ,ੇ ਹੋਏ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਨ, ਦੇ ਪ?ਵਚਨ ਿਵਚ ਦੁਜੈਲਾ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇੰਜ
ਕੌਮਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਲੀਿਟਸਟ ਿਦ?ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵਚ ਦੁਜੈਲਾ,
ਘਟੀਆ, ਿਨਗੂ ਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਿਨੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ / ਸਬਾਲਟਰਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਹ
ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੇ ਪੱਛਮਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਜਮਹੂਰੀ
ਿਦ?ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ?ੇਰਕ ਿਸਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਧਰਮਿਨਰਪੇਖ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਇਨ,
ਲੋਕ / ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਨ, ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਕਸਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ /
ਧਾਰਿਮਕਤਾ (ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ) ਅਤੇ ਿਹੰਸਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਿਦਪੇਸ਼ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਧੁਿਨਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵਚ ਅਿਤ ਦੇ ਤਰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁਫੇੜ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਵਾਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ‘ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ
ਧਰਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ, ਜਨ ਸਮੂਹ / ‘ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕ’ ਨਾਲ ਪ?ਤੀਬੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ
ਦੁਰਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇੰਜ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਿਤ ਤਰਕਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਗਾਿਰ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ
ਿਦ?ਸ਼ਟੀਕੋਣ / ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ / ਸਬਾਲਟਰਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ
ਕੌਮਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵਚ ਗ਼ੈਰ ਪ?ਸੰਿਗਕ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਸਬਾਲਟਰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼’ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਉਨ, / ਸਬਾਲਟਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਲੈ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
‘ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣ’ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ?ਭੁੱਤਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਜ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਜ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ, ਸਬਾਲਟਰਨ ਦੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਕ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ
ਇਨ, ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਬਾਲਟਰਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਹੀ
ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮੂਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਪ?ਸੰਿਗਕ ਬਣ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਪਰਕ
/ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ ਜ ਅਣਇੱਛਤ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਸਬਾਲਟਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜ ਉਨ,
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/ ਇਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ,
ਿਜਨ, ਲੋਕ ਸਮੂਹ / ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ
ਸਬਾਲਟਰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਿਜਨ, ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰੀਕਰਨ
ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਬਾਲਟਰਨ ਹਨ ਿਜਨ, ਦੇ ਮੂਲਵਾਸ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ, ਲੋਕ ਦੇ ਰਿਹਣ ਸਥਾਨ ਕੀਮਤੀ ਖਿਣਜ ਜ ਧਾਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਇਨ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ, / ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਜੀਵਨਜਾਚ,
ਮਾਲੀ, ਿਸਆਸੀ ਪ?ਿਕਿਰਆਵ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਿਦ?ਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਿਵਚ
ਿਮਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਗੂ ਣੇ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ, ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਿਨਗੂ ਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਿਧਰ ਦੇ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਬਾਲਟਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਸੰਪਰਕ ਸਬਾਲਟਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਸਬਾਲਟਰਨ / ਿਰਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ (ਿਜਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਿਲੰਡ ਓ ਹੈਨਲੌਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ) ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ
ਉਨ, / ਿਡਸਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਵੇਂ ਸਬਾਲਟਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ?ਚਲਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਈਪਰ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ, ਉਨ, ਿਵਚੋਂ ਦਿਲਤ ਅਤੇ
ਔਰਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ?ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾਵ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ, ਤੋਂ ਿਬਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਸਮੂਹ ਹਨ ਿਜਨ, ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ
ਉਨ, ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਿਬਆਨ ਸਾਡੇ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਨ, ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚੋਂ ਇਧਰ ਆਏ ਖੱਤਰੀ ਿਹੰਦ,ੂ ਿਸੱਖ; ਿਜਨ, / ਿਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ‘ਭਾਪੇ’ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ,
/ ਅਸੀਂ ‘ਭੱਈਏ’ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹ। ਇਨ, ਿਵਚ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਖੱਤਰੀ ਿਸੱਖ ਹੁਣ ਆਰਿਥਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪਰ ਉਨ, ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ
ਭਾਸ਼ਾ / ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਦਾਇਿਰ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਉਨ, / ਇਨ,
ਅਰਥ ਿਵਚ ਸਬਾਲਟਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਿਵਚ ਿਨਗੂ ਣੇ ਮੰਨੇ ਜਦੇ
ਹਨ।
1947 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਿਵਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ / ਿਹੰਦ-ੂ ਿਸੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹ ਪਰ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਿਵਚ ਜੋ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵਾਪਰੇ, ਉਨ, ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ
ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਕ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਨ, ਲੋਕ / ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਆਉਣ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮ
ਿਦੱਤੇ। ਇਨ, ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਿਫਊਜੀ ਜੱਟ ਅਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਿਹੰਦ ੂ ਤੇ ਿਸੱਖ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਿਵਚ
ਇਨ, / ਿਹਕਾਰਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ
ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਨ, ਲਈ ‘ਭਾਪੇ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ, ਦੇ ਮੂਲ
ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਪਸੰਦੀ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਾਵ / ਪ?ਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ
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ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਨ, ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ।
ਇਨ, ਦੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਤਕਾਰੀ ਜਦੀ ਸੀ,
ਇਕਦਮ ਸਾਿਹਤਕ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਥ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਉਨ, ਦੇ ਿਵਹਾਰ, ਪਿਹਰਾਵੇ, ਪੱਗ, ਕੰਮ-ਧੰਿਦ, ਭਾਸ਼ਾ, ਿਰਸ਼ਤਾਨਾਤਾ ਪ?ਬੰਧ, ਿਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਉਨ, / ਅਸਲੀ ਿਸੱਖ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ ਜਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਝਾ ਪ?ਮਾਣ ਿਦੱਲੀ ਦੰਿਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ, ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਭਾਪੇ’ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਰਿਥਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ
ਸਮਾਜਕ ਦਾਇਿਰ ਿਵਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਮਝੇ ਜਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਆਲਮ-ਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ
ਿਵਚੋਂ ਹੀ ਅੰਿਮ?ਤਾ ਪ?ੀਤਮ, ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ, ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਪ?ਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਨ, ਦੇ
ਅਨੁਭਵ / ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਐਸ਼ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਗੁ ਰਮੁੱਖ ਿਸੰਘ ਸਿਹਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕੇਸਰਾ
ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਨ, ਦੀ ਉਚਾਰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ / ਕੁ ਝ ਜਗ,ਾ
ਿਦੱਤੀ। ਇਨ, ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾਵ / ਸਾਿਹਤਕ ਪੱਖੋਂ ਦਮ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕ ਅਿਧਐਨ ਦੇ
ਦਾਇਿਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ, ਦੀ ਰਚਨਾਵ / ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ।
ਇਸੇ ਤਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਪਛਾਣ ਇਕਾਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਭਾਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੋਈ ਮਿਹਮਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਬਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਗਾਨੀ ਥਾਵ
ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਮਾਨ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ
ਦੇ ਸਝੇ ਿਹੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਹਰੀ Nਤੀ / ਨੇਪਰੇ ਚੜ,ਾਉਣ
ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਰੀਰਕ
ਿਮਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਪ?ਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮ-ਧੰਿਦ / ਅਪਣਾਉਣ ਪ?ਤੀ ਬਹੁਤਾ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨ,ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਕਰਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ
ਬਹੁਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ?ਮਾਣ ਲਈ ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਚ ਹੋਈ ਿਹੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਕਾਰਨ
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ / ਪਈ ਿਚੰਤਾ ਦੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਸਰਫ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਨਅਤ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਇੰਜ
ਹੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਧੰਿਦ / ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ, ਪਲੰਬਰ, ਰੰਗ/
ਕਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫ਼ਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ,
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ਪੀ.ਓ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ; ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਤ ਹੋਰ, ਨਕਲੀ
ਦੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਰੀ, ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ
ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਨ, ਦੇ ਪੱਕੇ ਿਟਕਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਮੂਹ
/ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ, / ਸੁਭਾਿਵਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ
ਤੋਂ ਵਝੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ, / ਜ ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਿਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜ ਇਨ, ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਉਚਾਰ / ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਮੱਤਰ
ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਕੌਰਵ ਸਭਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਧਾਰ ਘਰ’ ਿਵਚ ਇਨ, ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ ਿਪਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚੋਂ ਭੱਈ / ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ / ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ?ਸੰਗ ‘ਚ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦਾ ਨਾਵਲ
‘ਭੀਮਾ’ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਬੰਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ‘ਆਇਆ ਨੰਦ ਿਕਸ਼ੋਰ’ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ?ਸੰਗ
ਿਵਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਿਬੰਬ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਿਵਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਦੀ ਪ?ਿਕਿਰਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ, / ਬੇਗਾਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ
ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚਲੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਿਵਰਾਸਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਿਰਜ਼ਕ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਗੰਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਿਗਆਨ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਂਦ, ਹਾਲਾਤ ਿਵਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦੀ ਅਕਿਖਆਵ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ
ਪਰਵਾਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਿਧਐਨ
ਵਸਤੂ ਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਹੈ:
ਆਇਆ ਨੰਦ ਿਕਸ਼ੋਰ
ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਿਰਜ਼ਕ ਦੇ
ਆਇਆ ਨੰਦ ਿਕਸ਼ੋਰ
ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਿਬਹਾਰ ਤੋਂ
ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਿਸਆਲਦਾ।
ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ
ਰਾਮਕਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ
ਸੁਘੜ ਲੁਗਾਈ ਓਸ ਦੀ
ਲੁਿਧਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ
ਇਕ ਿਪੰਡ ਬਾੜੇਵਾਲ ਿਵਚ
ਜੜ, ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰੀ
ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਕੁ ੱਖ ‘ਚੋਂ
ਜਨਮੀ ਬੇਟੀ ਓਸ ਦੀ
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ਨ ਧਿਰਆ ਸੀ ਮਾਧੁਰੀ।
ਕੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮਾਧੁਰੀ
ਓਸੇ ਿਪੰਡ ਸਕੂ ਲ ਿਵਚ
ਗੁ ੱਤ ਬੰਨ, ਕੇ ਿਰਬਨ ਿਵਚ
ਸੁਹਣੀ ਪੱਟੀ ਪੋਚਕੇ
ਊੜਾ ਐੜਾ ਿਲਖ ਰਹੀ
ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਿਕਸ਼ੋਰ ਦੀ।
ਿਕੰਨਾ ਗੂ ੜ,ਾ ਸਾਕ ਹੈ
ਅੱਖਰ ਤੇ ਿਰਜ਼ਕ ਦਾ
ਏਸੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲਾਡਲੇ
ਪੋਤੇ ਅੱਛਰ ਿਸੰਘ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦੀ ਕਾਰ ਿਵਚ
ਬਿਹ ਲੁਿਧਆਣੇ ਵਦੇ
ਕੌਨਵੈਂਟ ਿਵਚ ਪੜ, ਰਹੇ
ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਿਸੱਖਦੇ
ਪੋਤੇ ਅੱਛਰ ਿਸੰਘ ਦੇ।
ਿਕੰਨਾ ਗੂ ੜ,ਾ ਸਾਕ ਹੈ
ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅਕਿਖਆਿਪੱਛੇ
ਿਪੱਛੇ ਿਰਜ਼ਕ ਕੇ
ਆਇਆ ਨੰਦ ਿਕਸ਼ੋਰ।
ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ,ਨ ਵਾਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ,ੀ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤਪਾਲ ਭੀਖੀ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ
ਬਣ ਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ‘ਪਲਕ ਹੇਠ ਦਿਰਆ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਬੰਬਾਵਲੀ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ
ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਸ ਕਵੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਿਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਖੱਤੇ
ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪ?ਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਿਦ?ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ। ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਂਦ
ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ:
ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹ ਿਕ
ਇਸ ਵਰ,ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਮੱਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਏਨਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਿਕ ਗ਼ਮ, ਿਹਜਰਤ, ਬੇਵਸੀ,
ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ
ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਦਾ
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ਤੁਹਾ/ ਿਮਲੇ ਹੀ ਨਾ ਵਕਤ।
ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੈਹ ‘ਚ
ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਣੇ ‘ਕੋਿਲ’ ਲਈ
ਿਜਨ, ਦੀ ਧੁਖਦੀ ਦਗ਼ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਧਰਤ ਦੀ ਪਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਗੁ ਮ
ੰ ਹੋ ਜਦੀ।
ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਪੂਰਬਲੀ ਸਮਾਜ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚਲੇ ਦਿਲਤ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਿਦ?ਸ਼ਟੀ ਦਾ
ਵਾਹਕ ਬਣਦਾ ਉਨ, / ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ
ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਹੋਂਦ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਇਨ, ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ?ਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਿਲਕ ਮਾਿਧਅਮ ਵੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕ-ਨਾਚ
ਲੁੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਮੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ, ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ
ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਹਰੂਮ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਿਵਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਿਵਛੁਨ
ੰ ੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਹ ਲੋਕ
ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸਬਾਲਟਰਨ, ਿਨਗੂ ਣੇ, ਦੁਜੈਲੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਣੀ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

