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ਸਿਭਆਚਾਰ , ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
(http://gillsatdeep.wordpress.com/)
– ਏਜਾਜ ਅਿਹਮਦ
ਪਸ਼ਨ : ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਅਟਲ#ਿਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਹਾਲ#ਿਕ ਕਈ
ਿਸਿਖਆਿਵਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ*# ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਫ਼ੀ ਖੰਡਨਾਤਮਕ ਹੈ ,
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਲੇਖਣੀ 1 ਭੌਂਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਸਧ#ਤ 1 ਅਕਾਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ*# ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ , ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਦੇ ਵਾਰ
– ਵਾਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੌਿਲਕ ਕਾਢਕਾਰ# , ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੈਮਸਕੀ ਅਤੇ ਰੇਮੰਡ ਿਵਲੀਅਮਸ 1
ਵੀ ਿਸਰਫ਼ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਚੰਤਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਹਾਲ#ਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ । ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ?
ਅਿਹਮਦ : ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੀ ਗੱਦਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਮਾਣ ਹਨ ਿਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ
ਸਤਾਿਲਨਵਾਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਰੂਪਣ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੈ1 ਲੋੜ ਨਹੀਂ , ਿਜਸ1 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੌਂਡਾ ਿਕਹਾ
ਜ#ਦਾ ਹੈ । ਐਪਰ ਭੌਂਡੇਪਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਭਆਚਾਰਵਾਦੀ ਆਰੋਪ# ਿਵੱਚ ਜੋ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ , ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ*# ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਨ*# ਸਾਿਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤ
ਦੇ ਿਵੱਚ ; ਸਾਮਾਜਕ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਵੱਚ ; ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ# ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ
ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ# ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਜ ਦੇ ਿਵੱਚ ; ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਮੀਮ#ਸਾ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤਕਸ਼
ਜਮਾਤ ਦੀ >#ਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰਥ# ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਪਤੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ# 1 ਭੌਂਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਵਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵ#ਗਾਰਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਫ਼ਰ#ਸ ਿਵੱਚ 1968 ਦੀ ਹਾਰ , ਗਾਿਲਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ,
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ ਫਰ#ਸੀਸੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਮਤਰ# ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਭ ਕੁ ਝ
ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਦੀ
>#ਤੀਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਿਵਚਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵ# ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਿਕ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ।
ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁ ੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਮਉਿਨਜ਼ਮ – ਿਵਰੋਧੀ ਤਕੜੀ ਪਰੰਪਰਾਵ# ਦਾ ਹੋਣਾ , ਕੁ ੱਝ ਪੈਿਰਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ#
ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਭੋਰਾ ਕੁ ਤੌਰ ਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਆਿਦ ਸਨ ।
ਿਫਰ 1989 ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ >#ਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਲ ਮਨਾਣ ਦੀ ਵਿਚੱਤਰ ਮੰਜੂਰੀ ਨੇ ਸਾਿਰ 1 ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਦੀ ਗੰਵਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ 1 ਭੌਂਡਾ ਕਿਹਕੇ ਖਾਿਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਦਾਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।
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ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਕੁ ਦਰਤੀ ਹੈ ਿਕ ਗੈਮਸਕੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ 1 ਇਸਦੇ >#ਤੀਵਾਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਸ1 ਮੈਿਥਊ ਆਰਨੋਲਡ ਅਤੇ ਜੂਿਲਅਨ ਿਟੱਕੇ ਦੀ ਤਰਜ Iਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਏਡਵਰਡ ਸਈਦ ਤ# ਗੈਮਸਕੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਿਸੱਧੇ ਕਰਾਸ ਤੋਂ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਕਸ ਕੋਈ ਮੀਮ#ਸਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਹੀਗਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ#
ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਾਸ ਹਨ ਿਜਨ*# ਨੇ 1924 ਦੀ ਚੋਣ# ਿਵੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ
ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਿਭਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ । ਇਨ*# ਚੋਣ# ਨੇ ਗੈਮਸਕੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ Iਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਲਾ
ਜੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੈਮਸਕੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੱਖ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁ ੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਰਪ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲਤਾਰੀ ਬਗ਼ਾਵਤ
ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜ# ਇਹ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਤਾਲਵੀ ਕਿਮਉਿਨਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ
ਦੁਿਵਧਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪਜਨ ਨੋਟਬੁਕਸ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰ 1 ਲਾਜ਼ਮੀ ਏਕਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਿਕ
ਭੜਕੀਲੀ ਅਗਰਗਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਵ# ਿਵੱਚ ਗੈਮਸਕੀ ਦੀ ਪਸ਼ਸ
ੰ ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤ# ਤੁਸੀਂ ਗੰਵਾਰ , ਨੈਿਤਕ – ਵਾਦੀ ਆਿਦ ਕਹੇ
ਜਾਉਗੇ ।
ਰੇਮੰਡ ਿਵਿਲਅਮਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਗੈਮਸਕੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ*# ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਐਪਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ
ੁ ਤ ਿਮਹਨਤਕਸ਼
ਬਾਰੇ ਮੈ1 ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ# ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾਵ# ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ*# ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਵੰਿਚਤ ਲੋਕ , ਬੁਢੇ , ਿਨਰਧਨ , ਘਰੇਲੂ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ Iਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਹਲਾਵ# ,
ਸਰਵਹਾਰਾ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਿਨਜੀ ਸਕੂ ਲ# ਿਵੱਚ ਪੜ*ਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ , ਿਕਸ ਪਕਾਰ
Iਚਵਰਗੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਦਬਾਵ# ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ# ਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜ#ਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੁਰ ੂ
ਿਵੱਚ ਿਵਿਲਅਮਸ ਨੇ ਿਜਸ ਤਰ*# ਆਪਣੀ ਪਿਰਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ , ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼#ਤੀ ਅੰਦੋਲਨ# ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ।
ਬਰਿਮੰਘਮ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ( ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ) ਦੇ ਿਸਿਖਆਿਵਦ ਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਪਕਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ । ਇਹ ਤ# ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨ*# ਿਵਚੋਂ ਕੁ ੱਝ ਫਰ#ਸੀਸੀ Iਤਰ – ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ
ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਿਵੱਚ ਵਿਹ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਿਬਿਟਸ਼ ਪਾਯਦੀਪ 1 ਆਪਣੇ ਨਾਲ Iਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ । ਿਬਿਟਸ਼
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ*# ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤੇ
ਉਨ*# ਪਿਹਲ# ਦੀ ਪਤੀਬੱਧਤਾਵ# ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਰਬੋਧਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ।
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪੁਿਜਆ , ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਨ*# ਮੂਲ ਿਵਚਾਰ# ਦੀ ਛਾਇਆ ਮਾਤਰ
ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਗਣੇ – ਚੁਣੇ ਲੇਖ# ਿਵੱਚ ਹੀ । ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੇਠ# ਦੇ
ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ*# ਸਥਾਪਤ ਲੋਕ# ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ।
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ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬਲੈਕ ਸਾਿਹਤ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ# ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ
। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮਹ#ਦੀਪੀ ਿਸਿਖਆਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ
ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਵਲੀਅਮਸ 1 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਗਣੇ – ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ
ਸਨ । ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਤ# ਿਵਲੀਅਮਸ ਹਰ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹਾਸ ਿਵਅੰਗ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।
ਪਸ਼ਨ : ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਕਲਾਿ>ਤੀ ਨਾਲ ਹੈ । ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਿਹਤ

ਅਤੇ ਪਿ>ਤੀਸਥ ਤਥਾਕਿਥਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾਿ>ਤੀ ਦੀ

ਖੰਡਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਿਕਉਂ ?
ਅਿਹਮਦ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ – ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ# । ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ# ਤੀਜੀ
ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈ1 ਿਜੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ , ਪੱਛਮੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਤਥਾਕਿਥਤ ਪੱਛਮ ਵੀ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਜ# ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਹੋਵੇ ,

ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ

ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ

ਦੇ ਦੇਸ਼# ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾਿ>ਤੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਤੱਖ ਪਹੁੰਚ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ , ਭਾਰਤੀ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲ# ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਨ*# ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲ# 1 ਪੜ*ਦੇ ਹ#
ਜੋ ਲੰਦਨ ਜ# ਿਨਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ# Iਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਨਾਵਲ#

ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ

ਿਵਦਵਤਾਪੂਰਣ ਸਾਮਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਅਨ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਪਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਅਟਲ#ਿਟਕ ਜੋਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਨ*# ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲ# ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ# ਉਨ*# 1 ਿਕਵੇਂ ਪਿੜ*ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਐਪਰ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਨਾਵਲ# ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਿਗਆਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਸਧੇ ਸੋਤ# ਤੋਂ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਐਂਗਲੋ – ਅਮਰੀਕਨ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਿਲ ਅਤੇ ਪਕਾਸ਼ਨ# ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਿਗਆਨ ਸੰਕੁਲ# ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾਿ>ਤੀ ਦੀ ਖੰਡਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈ1 ਜਰਾ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਬਹੁਟੀ ਜ# ਸਾਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾਿ>ਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਨਾਤਮਕ ਹਨ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ , ਅਤੇ ਉਸਦਾ Iਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਬਹੁਤੇ ਪਾਠ ਿਬਲਕੁ ਲ ਿਨਆਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ*# ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਕ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੂੜ*ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਤਾ –
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ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਤੋਂ ਆਈ ਿਕਤਾਬ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ*ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲ#ਿਕ ਨਾਵਲ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਯਾਨੀ ਹਾਿਸ਼ਏ ( ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਵ#
ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸ਼ਬਦ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ*# ਇਹ ਅੰਤਰਿਨਸ਼ਠ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਨਾਤਮਕ
ਹੋਵੇਗਾ । ਐਪਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਟੈਗੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ*# ਦੇ ਨਾਵਲ 1
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਖੰਡਨਾਤਮਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹ# ਪੱਛਮ 1 ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਦੀ
ਕੁ ੱਝ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾਿ>ਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਖੰਡਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਬਲ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ
ਅਿਧਅਨ ਸਾਮਗਰੀ ਿਵੱਚ ਸਵ#ਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ

ਜ#ਦੀ ਹਨ।

ਐਪਰ ਇਹ

ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੱਛਮੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਠ 1 ( ਆਮ ਿਵਦੇਸ਼ ਪੇਮ
ਤੋਂ ਵੱਖ ) ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਪੱਛਮੀ ਿਵਦਵਤਸਮਾਜ ਹਰ ਚੀਜ 1
ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਮਾਰਕਸ 1 ਵੀ ।
ਪਸ਼ਨ : ਫਰੇਡਿਰਕ ਜੇਮਸਨ ਨੇ Iਤਰਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਪਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
ਹੈ : Iਤਰਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦ 1 ਿਵਕਿਸਤ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪਕ 1 ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ।
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਲਈ ਇਸ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਿਨਿਹਤਾਰਥ ਕੀ ਹਨ ?
ਅਿਹਮਦ : ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ# ਿਵੱਚ ਕਹ# ਤ# ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਜੇਮਸਨ ਦੀ ਕੁ ੱਝ ਹਾਲ ਦੀ ਲੇਖਣੀ 1 ਮੈਂ ਪਿੜ*ਆ
ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਉਨ*# ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਦੋਤਰਫਾ ( ਬਾਇਨਰੀ ) ਤੌਰ
ਤੇ ਤ# ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਿਰਕ ਪੱਧਰ Iਤੇ Iਤਰਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਰਕ ਦੇ ਪਗਟਾਉ ਦੀ
ਮੈਿਪੰਗ ਿਵੱਚ ਿਵਅਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 1 ਐਂਗਲੋ- ਅਮਰੀਕੀ ਿਵਦਵਤਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਅਨਾਦਰ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਐਪਰ ਇੰਨੇ ਸਿਹਜ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਬਹੁਤ ਕਿਠਨਾਈ ਿਵੱਚ
ਪਾਉਂਦਾ ਹ# । ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੈ1 ਿਬਲਕੁ ਲ
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤ# ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਤਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਐਪਰ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਿਸਰੇ ਤੋਂ
ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪਸ਼ਨ 1 ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 1 ਿਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ । ਉਨ*# 1 ਇਸ ਤੋਂ ਗੁ ਜਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ,
ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਰਾਜ 1 ਪਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ
ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ#ਗਾ ਿਕ ਪੂਰਬ ਯੂ ਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ# ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ# ਦੀ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ*# ਿਵੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੱਥ 1 ਿਛਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ
ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ।

5
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਦੋਤਰਫਾ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ , ਸਾ1 ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸੁਹਜਾਤਮਕ Iਤਰ ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦ 1 ਇਸਦੇ
ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪਲ ਿਵੱਚ Iਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ*# ਇਹ ਅਸਾਧ
ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਗਲਬਾਵਾਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ#
ਿਵਚੋਂ ਕੁ ੱਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼# ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ# ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ; ਐਪਰ ਪਿਹਲੇ ਤੁਹਾ1 ਇਸ
ਡੰਗਰ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 1 Iਤਰ ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਇਰਦ – ਿਗਰਦ ਹਰ ਪਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ*# ਿਵਚੋਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ
ਇੱਛਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮੂਿਹਕਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਜ# ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ
ਤਥਾਕਿਥਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਿਵਰੋਧਪਰਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਚਰਣ# ਿਵੱਚ ਪਾਣ ਫੂਕਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਾਠ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ# ਸਾ1 ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ
ਪਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਨ*# ਆਚਰਣ# 1 ਇਹ ਅਖਿਤਆਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ
ਅਰਥ ਿਵੱਚ , ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਢ#ਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਾਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁਿੜਆ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ1 ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਕ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ# ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰ 1 ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਜੀਆ
ਜ#ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਿਵਵਾਦ ਖੇਤਰ# ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ# ਸਾ1 ਆਮ ਲੋਕ# ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਉਨ*# ਿਵਰੋਧਪਰਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਚਰਣ# , ਿਜਨ*# 1 ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾਵ# ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ
ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ , ਦੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਪਵਾਿਨਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ
ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਾ1 ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਅਨ
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਫੂਕੋ ਦੇ ਪੈੜ ਿਵੱਚ ) ਿਸਰਫ਼ ‘ਸੁਖ ਦੀ ਸੱਤਾਵ#’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਿਧਅਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਉਨ*# ਸੰਚਾਰ ਤੰਤਰ# ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਿਧਅਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਜ# ਮੰਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ । ਇਸ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰ ਗਲਬੇ ਦੇ
ਆਚਰਣ# ਨਾਲ ਡੂ ੰਘੀ ਤਰ*# ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਿਜਨ*# ਸਮਿਝਆ ਜ#ਦਾ ਹੈ ।
ਪਸ਼ਨ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ# Iਤੇ ਤੁਹਾ1 ਸ਼ੱਕ ਹੈ । ਿਕਨ*# ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੁਕਤੇ Iਤੇ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ#ਦਾ ਹੈ ?
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ਅਿਹਮਦ : ਇਹ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ Iਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸ ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ
ਿਜੱਤ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜਨ*# 1 ਹਰਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਉਹ ਪਿਹਲ# ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ# ਰਾਸ਼ਟਰ# 1 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਭੁਤਵ ਦਾ ਕੋਈ
ਪੂਰਵਿਨਰਧਾਿਰਤ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਉਨ*# ਲੋਕ# 1 ਰਾਜਨੀਤਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ# ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਰਥ ਿਵੱਚ
ਬਸਤੀਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ । ਇਹਨ# ਿਵਚੋਂ ਕੁ ੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ
ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਜ# ਸਮੁਦਾਇਕ ਜ# ਧਾਰਿਮਕ ਜ# ਭਾਿਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਭਾਈਚਾਿਰ 1 ਉਨ*# ਦੇ ਸੰਕੀਰਣ ਦਾਇਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ
ਤਰ*# ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਕੁ ਨਿਬ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕ# 1 ਸੰਗਿਠਤ ਕਰ ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯੁ ਗੋਸਲਾਵੀਆ ਜ# ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਿਵੱਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ , ਮੈਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ
, ਬਹੁਸਪ
ੰ ਰਦਾਇਕ , ਬਹੁਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਿਸਧ#ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖੀ ਹ# ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਰਸ਼ੁਧ
ਅਤੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰ# ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹ# । ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਨਰਣੇ ਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ – ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਿਜਆ ਹ# , ਐਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਿਹਮ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ Iਤੇ ਗਰਵ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ# , ਕਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੁਦਾਏ ,
ਿਵਿਵਧ ਸਾਿਹਤ , ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੀ ਨਾਨਾਿਵਧ ਪਰੰਪਰਾਵ# ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਪਰੰਪਰਾਵ# ਹਨ । ਸਲੋਵਾਿਨਆ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ# ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ – ਹੁਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਦੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ# ਬੋਲੀ ਜ#ਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਧ#ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਵੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ Iਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ Iਤੇ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵ#ਗੇ । ਇੰਨੇ ਿਜਆਦਾ ਵਖਰੇਿਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁ ੱਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੈ ।
ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਠਨਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ# ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਿਵਧਤਾ ,
ਸਮਾਿਵਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜ#ਦਾ ਸਗੋਂ ਿਵਅਕਤੀ ਜ# ਸਮੂਹ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ , ਸ਼ੁਧਤਾ ਜ# ਘੱਟ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਜ#ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜ#ਦਾ ਹੈ ।
ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ , ਿਜਸ1 ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮਨੋਰਾਜ ਮੂਲਕ ਿਜਆਦਤੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਇਹ ਸੀ ਿਕ
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ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ#ਗੇ ਜੋ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵਗ
ੋ ੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਵੀ ; ਜੋ
ਰਾਸ਼ਟਰ# ਦੇ ਆਤਮਿਨਰਣੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਐਪਰ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ*# ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ#
ਦਾ ਿਸਰਜਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਿਜਨ*# ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 1 ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨ*#
ਸਮਾਜ# ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਨਘਾਰ# ਤੋਂ ਵਾਿਕਫ ਹ# , ਿਜਨ*# ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ । ਐਪਰ
ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਗੱਲ# ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਿਹਲੀ ਤ# ਇਹ ਿਕ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂ ਰਪ ਿਵੱਚ
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਜ# ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ , ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ# ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।

ਐਪਰ ਤੱਦ ਘੱਟ

ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਜਵਾਦ ਿਵਸ਼ਵ ਅਤੇ

ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ

ਸਿਭਅਤਾਵ# ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਸਧ#ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ*# ਦੀ ਸਿਭਅਤਾਵ# ਦਾ
ਿਸਰਜਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ।

ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇੰਨੇ

ਇੰਤਕਾਮਪਸਤ , ਗੁ ਸੈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਸਮਤਾਵਾਦੀ , ਬਹੁਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਸ਼ਵ
ਸਿਭਅਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ
ਅੱਤਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਿਵਚਾਰਾਧਾਰਾ

ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ

ਦੇ ਇਰਦ – ਿਗਰਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਐਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਉਨਮੁਖ ਹੋਣ । ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਚਾਰ Iਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ#ਗਾ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ
ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਾਤ# ਿਵੱਚ ਇਸ Iਤੇ ਕਾਬੂ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ1 ਤਬੀਅਤ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ#ਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਰ ਜ#ਦੀ ਹਨ ਜ# ਿਫਰ ਉਨ*# ਿਵੱਚ ਿਨਘਾਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਿਪਛਲਖੁਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁ ੱਝ ਿਲਖਦਾ ਿਰਹਾ ਹ# ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ
ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ# ਿਕ ਅੱਜ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨ# Iਤੇ
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਐਪਰ ਪੁਨਰਉਥਾਨਸ਼ੀਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਨ*# ਦੇਸ਼# ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਹਨ
ਿਜੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁ ੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਏ ਸਨ । ਅਿਜਹਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ
ਪੂਰਵ ਯੁ ਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ# ਿਵੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੂਰਬਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 1 ਉਲਟਣ Iਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੈ ।
ਪਸ਼ਨ : ਿਫਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ?
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਗੇਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤ# ਕੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਗਲਬੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁ ੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ( ਛਦਮ )
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ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਦਾ , ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ
ਿਵਕਲਪ ਹੈ ?
ਅਿਹਮਦ : ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ# ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਬੇਹਯਾ ਸਮਰਥਕ ਹ# । ਅਿਜਹਾ ਇਸ
ਤਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜਸ ਤਰ*# ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ , ਬਸਤੀਵਾਦ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਅੰਤਰਿਨਸ਼ਟ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਿਵਸ਼ਵ ਸਿਭਅਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ
ਸਮਝਦਾ ਹ# ਇਸ ਸਿਭਅਤਾ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾਵ# ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ
( ਸਰਵਮੁਕਤੀਦਾਤਾ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਇਸ ਿਬਹਤਰ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਐਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤ#
ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ । ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ 1 ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ# ਦਾ ਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਵਸ਼ਵ
ਅਿਧਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ । ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਿਬਨ# ਨਸਲਵਾਦ ਜ# ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਕਾਰ ਦੇ
ਸਮੂਿਹਕ ਦਮਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਬਲੈਕ ਇੱਕ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਸਿਭਅਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ 1 ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗਲਤੀ 1 ਠੀਕ ਕਰੇ ।
ਇਹ ਤਥ ਿਕ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼# 1 ਔਰਤ# ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਿਵੱਚ ਅਨੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਾਪਤ ਸਨ , ਸਾ1 ਅਿਧਕਾਰ# ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਨਹੀਂ ਉਕਸਾਉਂਦਾ । ਔਰਤ# ਦੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ,
ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੀਮਾਵ# ਤੋਂ ਪਰੇ ਔਰਤ# ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਗਤ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹਨ ; ਜੋ ਔਰਤ#
ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼# ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਿਧਕਾਰ# ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਆਪਣੀ ਆਕ#ਿਖਆਵ# ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੂੰਘੇ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ( ਸਰਵਮੁਕਤੀਵਾਦੀ ) ਹਨ । ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ
ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਖੁਦ ਮਿਹਜ਼ ਿਵਦੇਸ਼ ਨਫਰਤ ਬਣਕੇ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਤੱਦ ਇਸ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ , ਅੱਜ ਿਜਸ1 ਪੱਛਮੀ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਗਲਬਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ , 1 ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ , ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁ ੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਦਰਅਸਲ ਮੈ1 ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਗਲਬਾ ਪੱਛਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈ1 ਿਕਸੇ ਫਰ#ਸੀਸੀ , ਜ# ਿਬਿਟਸ਼ ਜ# Iਤਰੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਤੋਂ ਕੁ ੱਝ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਿਠਨਾਈ ਹੈ । ਸਮੱਿਸਆ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ1 ਪੱਛਮੀ ਗਲਬਾ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪੂਜ
ੰ ੀਵਾਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਮੱੁ ਖ ਦੇਸ਼# ਿਵੱਚ ਪਬਲ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ#
ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾਿ>ਤੀ ਬਣਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼# ਿਵੱਚ ਜ# ਤ# ਇਨ*# ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਜ#
ਅਨੁਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ Iਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪੂੰਜੀ
, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ# ਿਵੱਚ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦ# ਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ
ਹਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਧੁਿਨਕਤਮ ਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ Iਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਾਮਗਰੀ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਘਰ
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– ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਜ# ਟੈਲੀਿਵਜਨ ਐਂਟੀਨੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਹਾਮਾਰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਹੁਚ
ੰ ਰਹੀ ਹਨ । ਇਸ1
ਤ# ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਰਾਜ#

ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਗਿਰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ , ਿਜਸ1 ਦੁਨੀ ਦਾ ਹਰ ਬੁਰਜੁਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ,

ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਕਸੇ 1 ਵੀ ਆਪਣੇ

ਿਕਸੇ ਿਨਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜ# ਤ# ਪੂੰਜੀਵਾਦ
ਿਵਰੋਧੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੋ ਜ# ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ 1 ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰੋ । ਕੁ ਦਰਤੀ ਹੈ ਿਕ ਧੀਰਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਈ ਰਸਮੀ ਆਚਰਣ ਸੰਭਵ ਹਨ ਐਪਰ ਅੱਜ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਲੋਕ# ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਿਹਤ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਰਪ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸਾਿਹਤ# ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਰਾਜ ( ਨੇਸ਼ਨ – ਸਟੇਟ ) ਦੇ ਉਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ
ਸੰਕਲਪ 1 ਆਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ*# ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨੀਿ>ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ*# ਦੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਰਜੁਆ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 1
ਪਿ>ਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਕੈਨਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਪਤੀਕਿਰਆਵ# ਨਾਲ ਤ# ਿਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ । ਿਗਰਜੇ ਦੀ ਕੈਨਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਪਥਮ ਕਾਢ ਯੂ ਰਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਿਹਤ ਕੰਸਾਲੀਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜ#ਦੇ ਹਨ । ਐਪਰ ਇਹ
ਪਿਕਿਰਆ ਵਾਸਤਿਵਕ ਹੈ । ਬੁਰਜੁਆ ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਗਲਿਬ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ । ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਿਹਲ# ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ1 ਇੱਥੇ ਦੋਹਰਾਉਣਾ
ਚਾਹ#ਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ1 ਦਰਿਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਇਸ ਿਵੱਚੀਂ ਤੁਹਾ1 ਗੁ ਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ , ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਡੇ
Iਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਢੂੰਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਿਹਤ ਦੋਨ# ਦੀ
ਆਪਣੀ – ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਿਗਤਾਵ# ਹਨ । ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼# 1 ਆਪਣੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਾਿਹਤ# ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਿਹਤ# 1 ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ Iਨਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼#
ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਇੱਕ ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਰਮ# ਲਈ ਿਵਸ਼ਵ
ਸਾਿਹਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤ# ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਿਹਤ
ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ# ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਹਰਹਾਲ , ਪਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ , ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵ#
1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ 1 ਦਰਅਸਲ ਪਿੜ*ਆ ਅਤੇ ਪੜ*ਾਇਆ ਿਕਵੇਂ ਜਾਵੇ । ਪਾਰੰਪਰਕ ਅਰਥ#
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਗੇਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਧਰਮਿਵਧਾਿਨਕ , ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਆਨਾਲਿਡਅਨ ਹੈ ।
ਿਬਹਤਰੀਨ ਜੋ ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਜ# ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵ ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
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ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤ# ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਦੇਸ਼# ਿਵੱਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਧਰਮਿਵਧਾਿਨਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਿਕਤ ਮਹਾਨ ਿਕਤਾਬ# ਦੇ ਅਿਧਅਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਿਵਸ਼ਵ ਬੁਰਜੁਆ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ – ਜੁਲਦੀ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਦੁਨੀ ਦੇ Iਚ ਵਰਗ# ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ*# ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ।
ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵੀ ਏਕੀਕਰਨ 1 ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ Iਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਸਾ1 ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ Iਤੇ
ਹੀ ਪਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ Iਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ# ਸਿਹਤ ,
ਬਹੁਤੇ ਪਾਠ# Iਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲ#ਿਕ ਉਹ ਧਰਮਿਵਧਾਿਨਕਤਾ ਦੀ ਿਨਮਨਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਸਾ1 ਇਸ ਤਥ Iਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਮੁੱਖ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼#
ਿਵੱਚ ਅਿਧਅਨ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼# ਕੋਲ ਇਸ ਪਕਾਰ
ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਐਪਰ ਤੱਦ ਸੁਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ Iਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਜ# ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਿਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਅਿਧਅਨ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨਤਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਮਿਥਆ
ਹੋਇਆ ਨੀਮਹਕੀਮੀਕਰਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ# 1 ਜਾਣਦਾ ਹ# ਿਜਨ*# ਦੀ
ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ ਐਪਰ ਉਹ ਉਨ*# ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਿਲ ਿਵੱਚ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ 1 ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨਾਵਲ ਪੜ*ਾ ਰਹੇ ਸਨ , ਿਜੱਥੇ Iਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਜਕ ਇਤਹਾਸ
ਬਾਰੇ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ# 1 ਮੇਲਿਵਲੇ ਜ# ਹੇਨਰੀ ਜੇਮਸ ਦੀ ਿਕਤਾਬ# 1 ਪੜ*ਾਉਣ
ਦੀ ਵੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜ#ਦੀ । ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰਰਿਹਤ ਪੂਰਵਕਲਪਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ
ਸੰਘਣੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾਿ>ਤੀ ਦਾ ਅਿਧਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਉਨ*# ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਗਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ# ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥ
ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ# ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ
ਇੱਕ ਨੈਿਤਕ ਲੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲੋੜ 1 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਆ
ਜ#ਦਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਿਹਤ# 1 ਪੜ*ਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਮੇਲਿਵਲੇ ਯਾ ਜੇਮਸ 1 ਪੜ*ਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪਬੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਐਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬੁੱਧ ਅਿਧਆਪਨ ਲਈ ਕੁ ੱਝ
ਿਮਆਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਮਆਰ# ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ
।
ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ , ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕ ਅਕ#ਿਖਆ ਦਾ ਦੁਮੇਲ ਹੈ । ਐਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ*# 1 ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ , ਚਾਹੇ ਉਨ*# ਟੁਕਿੜ 1 ਕੁ ੱਝ
ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ । Iਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਿਹਤਕ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਿਜਸ1 ਿਥਊਰੀ ਿਕਹਾ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਇਨ*# ਮਾਮਿਲ
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ਿਵੱਚ ਕਠੋਰ ਜਾਬਤੇ 1 ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਮਹਕੀਮੀਕਰਨ 1 ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ
ਪਿਹਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪਸ਼ਨ : ਅਿਜਹਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਿਸਿਖਆਿਵਦ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਗ- ਥਲਗ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ# ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫ਼ਰ#ਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜੀ ਫਰ#ਸੀਸੀ ਕਿਮਉਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਸਨ)

।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ

( ਕਿਮਉਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਗਰੇਟ ਿਬਟੇਨ

ਦੇ ਅੰਦਰ

ਕਿਰਸਟੋਫਰ ਕਾਡਿਵਲ ਜ# ਈ ਪੀ ਥਾਮਸਨ ਵਰਗੇ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ# ਦਾ ਗਰੁਪ ) ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਜ ਦੇ
ਿਵਆਪਕ ਪਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਹ ਸਾਮਾਜਕ ਅਲਿਹਦਗੀ ਅਟਲ#ਿਟਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਚਿਰੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ? ਕੀ ਅਸ਼ਵੇਤ#
ਅਤੇ ਸਮਿਲੰਗਕ# ਵਰਗੇ ਪਿਹਚਾਣ ਸਮੂਹ# ਜ# ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਸਧ#ਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ
ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜ# ਇਨ*# ਸਮੂਹ# 1 ਵੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨਾਰੀਵਾਦ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ?
ਅਿਹਮਦ : ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ , ਇੱਕ ਪੀੜ*ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ*ੀ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਜੋ ਭੂਿਮਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ Iਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਫਰਜ ਦੇ
ਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲ#ਿਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ# ਦੀ ਪਿਰਸ਼ਦ ਿਵੱਚ ਉਨ*# ਦਾ ਸਥਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ 1 ਆਪਣੀ
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਮੌਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਐਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ Iਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਠਨ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਇਹ ਵੀ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ।
1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਿਕਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਹਾਲਤ
ਿਵੱਚ >#ਤੀਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰ# ਵਾਲੇ ਿਸਿਖਆਿਵਦ# ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜ#ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਪਤੀ Iਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹ ਹੁਣ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ 1 ਆਪਣੀ
ਅਸਫਲਤਾਵ# ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ*# ਅਸਫਲਤਾਵ# ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ*# 1 ਸੋਚਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਐਪਰ ਅਖੀਰ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਹਯੋਗ
Iਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ1 ਲੱਗਭੱਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ Iਤੇ ਜੋ ਆਸ਼ਿਰਤ ਹਨ ਿਜਨ*# ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ*#
ਦੇ ਆਮ ਬੌਿਧਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਉਨ*# ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਉਨ*# ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਇਸਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ 1 ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ 1953 ਿਵੱਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਮਨ Iਤੇ ਬਰੇਖਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਚਤ ਉਸ ਖੰਡਨਕਾਰੀ ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ*# ਨੇ
ਿਵਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵ# ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ# ਉਨ*# ਨੇਤਾਵ# 1
ਦੂਜੀ ਜਨਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਖਿਤਆਰ ਹੈ ? ਕਈ ਵਾਰ ਮੈ1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ >#ਤੀਵਾਦੀ ਉਸ
ਦੂਜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਜਨ*# 1 ਉਹ ਇਸ ਪਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣ । ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ Iਤੇ ਿਨਰਭਰ
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ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਿਜਸ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਲੋਚਕ# ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਾਲ 1968 1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ >ੈਿਡਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸਨੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼#ਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੀ ਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁ ੱਧ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼#ਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ
। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਿਵਚਾਰ# ਵਾਲੇ ਿਵਆਪਕ ਖੇਤਰ# ਦੇ ਲੋਕ# ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਿਵੱਚ
ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਪੇਤ ਹੈ ਜੋ Iਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ 1 ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ >#ਤੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਲਗ – ਥਲਗ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ*# ਿਵੱਚ ਿਰਜਕਵਾਦ ਜੋਰ# Iਤੇ ਹੈ । ਐਪਰ ਕਈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ
ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਵਰਾਸਤ 1 ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ । ਉਨ*# ਿਵਚੋਂ ਨੋਮ
ਚੋਮਸਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਪੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਨ । ਚੋਮਸਕੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਹੈ । ਐਪਰ ਉਨ*# ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਓਨੇ ਪਿਸਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਹੰਸਕ ਡੰਗਰ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਪਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਹੈ
ਐਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਜਆਦਾ
ਜਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਿਬਿਟਸ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ 1 ਿਜਆਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਲ#ਿਕ
ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ Iਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਦਬਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ 1 ਬਹੁਤ
ਕਿਠਨ ਪਬਿਲਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਿਪਆ । ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਤਾਿਲਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰਵਾਦ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ
ਬੁਰੀ ਤਰ*# ਿਪਸ ਗਏ ਸਨ । ਉਨ*# ਿਵਚੋਂ ਕਈ 1 ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹਨ# ਿਵੱਚ ਸੀ ਪੀ
ਜੀ ਬੀ 1 ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ । ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਿਵਲੀਅਮਸ 1 ਉਨ*# ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ#ਗਾ ਿਜਨ*# 1 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ । ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਨ*# ਦੀ ਗਦ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਝਲਕਦੀ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਣਾ ਲਈ ਫ਼ਰ#ਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਸਮੀਪਵਰਤੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਭੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ
ਚਾਹ#ਗਾ ।

ਦੋਨ# ਮਾਮਿਲ ਿਵੱਚ ਕਿਮਉਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼# ਿਵੱਚੋਂ

ਿਵਸ਼ਾਲ

ਜਨਸੰਗਠਨ# ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੀ ਿਜਨ*# ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦੌਲਤ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ
ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ 1946 ਿਵੱਚ ਪੀ ਸੀ ਐਫ਼ ਫ਼ਰ#ਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ । 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਇਸਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਯੁ ੱਧ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਪਤੀਰੋਧ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਿਧਕਾਰ# ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ।
ਫਰ#ਸੀਸੀ ਔਰਤ# ਨੇ 1944 ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ
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ਿਪਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕ1ਨ ਢਿਹਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਸਭ ਕੁ ਝ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਨ , ਿਜਨ*# ਨੇ 1789 ਦੇ ਮੁਕਤੀ
ਅੰਦੋਲਨ 1 ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਿਜਨ*# ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ; ਿਜਨ*# ਨੇ
ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਜੰਗ

ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਨ*# ਨੇ 1949 ਿਵੱਚ

ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਿਸਮੋਨ ਡੀ ਬੀਉਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸੈਕਸ ਵਰਗੀ ਿਕਤਾਬ# ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ । ਫਰ#ਸੀਸੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ
ਦੀ ਦੋ ਪੀੜੀ ਪੀ ਸੀ ਐਫ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ# ਅੰਦਰ ਰਿਹਕੇ ਇਨ*# ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ ।
ਐਪਰ 1968 ਦੀ ਹਾਰ

ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵਜਿਨਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਫ਼ਰ#ਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਢਲਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ*# ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਵਕਲਪ# ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਪਰ ਸਾ1 ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਉਨ*# ਅੰਦੋਲਨ# ਿਵੱਚ ਫਸ ਜ#ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ*# ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਐਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ >#ਤੀਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵੇਤ#
ਅਤੇ ਸਮਿਲੰਗਕ# ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ*# ਨਾਲ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਹੱਤ ਅਤੇ ਪਿਹਚਾਣ ਸਮੂਹ# ਬਾਰੇ
ਕੁ ੱਝ ਉਤੇਜਕ ਗੱਲ# ਕਹੀ ਹਨ । ਪਿਹਲੇ ਮੈਂ ਇਨ*# ਉਦਾਹਰਣ# ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹ#ਗਾ । ਇਹ ਕਿਹਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਾਿਰ 1 ਸਮਾਨ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਐਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ
ਕਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾਵ# ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਮਿਲੰਗਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਗਿਰਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜ#
ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ । ਕੁ ੱਝ ਅਿਜਹੀ ਤਰਮੀਮ# ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਹੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁ ੱਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ*# ਤਰਮੀਮ# 1 ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ
। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ# ਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁ ੱਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1
ਸਮਿਲੰਗਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ#

ਦੇ ਦਬਾਵ# 1 ਿਵਵਹਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ# ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤ# ਇਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਮੇਰੀ ਿਬਲਕੁ ਲ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ
ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਤੁਅਸਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ।
ਇੱਕ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਔਰਤ# ਅਤੇ ਅਸ਼ਵੇਤ# ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਬਲਕੁ ਲ ਿਭੰਨ ਹੈ । ਉਨ*# ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਿਵਆਪਕ ਤੁਅਸਬ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਜਕ ਤੁਅਸਬ ਉਨ*# ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਪਤੀਿਬੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਐਪਰ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ
ਿਵੱਚ ਕੁ ੱਝ ਹੋਰ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਿਨਮਨ ਵਰਗ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪੁਨਰਾਵੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ#
Iਤੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਔਰਤ# ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹਨ । ਪਮੁੱਖ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼# ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ
ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਨਾਰੀਕਰਨ , ਪੂਜ
ੰ ੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਮਜਦੂਰ# ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ# ਦਾ ਉਜਰਤ
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ਰਿਹਤ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸਕਲ ਉਜਰਤ ਿਬਲ 1 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮੌਲਕ ਘਟਕ ਹੈ ਤ# ਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕੁ ੱਝ
ਿਨਸਿਚਤ ਦਰ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁ ੱਝ
ਖੇਤਰ# ਿਵੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾਵ# ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਨਰਧਨ ਔਰਤ# ਦੀ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਲੈਕ ਯੁ ਵਕ# ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਸਮਗਰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ >#ਤੀਵਾਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ# ਦੇ ਿਬਨ# ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ*# ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ । ਕੁ ੱਝ ਗੋਰੀ , Iਚ ਵਰਗੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਔਰਤ# ਉਸ ਅਲਿਹਦਗੀ 1 ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਹਨ , ਿਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ , ਐਪਰ ਿਜਆਦਾਤਰ ਔਰਤ# ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਹਰ ਸਮੂਹ 1 ਆਪਣੇ ਮੈਬਰ# ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ । ਐਪਰ ਮੈਂ ਗਣਰਾਜ
ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜਆਦਾ ਔਖਾ ਪਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ# । ਅੱਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਿਸਧ#ਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ , ਅੱਡਰੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਦੇ ਿਵੱਚ , ਸਮੂਿਹਕ ਅਿਧਕਾਰ# ਅਤੇ ਅਵੰਡ ਿਵਸ਼ਵ ਅਿਧਕਾਰ#
ਦੇ ਿਵੱਚ , ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ । ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਚਾਹੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਵੇ ਜ# ਆਪਵਾਸੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਦਾ Iਤਰ
ਆਧੁਿਨਕਤਾਵਾਦੀ ਜਵਾਬ ਸਰਲ ਹੈ : ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ; ਸਥਾਈ ਪਛਾਣ ਜ# ਪਛਾਣ ਮੁਕਾਮੀ
, ਸੰਕਟਕਾਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ; ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਨਰਪੇਖ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ – ਤਰਜਮਾਨੀ
ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਾ ਪਮਾਿਣਕ ਰੂਪ ਹੈ । ਸਥਾਈ ਪਛਾਣ 1 ਇੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ Iਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ 1
ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੈ1 ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਥਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਮੈ1 ਸੰਿਗਆਨ , ਭਾਗੀਦਾਰੀ , ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ# ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਤ# ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਕੁ ੱਝ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜ#
ਸਵੈਇੱਛਕ ਸਨੇਹਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ*# 1 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ# ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਿਵਵੇਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 1 ਛੋਟੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ# ।
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ# ਿਕ ਇਸ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਮੋੜ Iਤੇ ਜਦੋਂ ਭੌਿਤਕ ਵਸਤ# ਤੱਕ ਲੋਕ# ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ
ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ1 ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹ# , ਤ# ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ*# ਲੋਕ# ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ
ਿਬਖਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਇ ਜ# ਿਹੱਤ ਸਮੂਹ# ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ ਿਹੱਤ ਸਮੂਹ ਪਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਾਮਾਜਕ ਤੁਅਸਬ# ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਤ# ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵ ਅਿਧਕਾਰ# ਦੇ ਿਵਮਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸਮੂਹ# ਿਵੱਚ
ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਰਵਜਿਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤ# ਇਸ ਗੱਲ Iਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਅਿਧਕਾਰ# ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ# ਐਪਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ
ਹਰ ਿਹੱਤ ਸਮੂਹ ਸਾਮਾਜਕ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਿਰ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀWਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਚਕ
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ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ# ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤ# ਿਜਸ ਸਾਮਾਜਕ ਸਰਪਲੱਸ Iਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਿਟਵ ਇਹ ਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਕੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ 1 ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣ । ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵ ਅਿਧਕਾਰ# ਦੀ >#ਤੀਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਜ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕਾ1ਨੀ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਾਸਾਰ ਤੋਂ , ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਰਥਕ ਵਸਤ# ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਜ#ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਹ#
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਹੰਵਾਦ ਬੁਰਜੁਆ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਅਹੰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਖਾਸ ਵੱਖ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ1 ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਨ*# ਰੂਪ# ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਿਬਖਮਤਾ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕਤਾ ਦੋਨ# ਰੂਪ# ਿਵੱਚ ਮਾਨਵੀ ਿਵਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਮਤ ਹੋਣ ।
ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਮੂਹ# ਦਾ ਸਮੂਹ – ਅਹੰਵਾਦ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਚਿਰੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ , ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਗੱਲ# ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ#ਗਾ
। ਪਿਹਲੀ , ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਜ# ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਵੀ ਿਵਸ਼ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਚਮੁੱਚ ਕੁ ੱਝ ਇਤਾਲਾਵੀ ਕਿਮਉਿਨਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਯੂ ਰਪੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ
ਜੋ ਪਿਹਲੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਪੱਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਮਰੀਕੀ
>#ਤੀਕਾਰੀ

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵੀ ਹਾਲਤ

ਦੇ ਪਤੀ ਿਜਆਦਾ ਤੀਬਰ

ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ# ਿਵੱਚ ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਦੇ
ਬਿਨਸਬਤ ਿਵਸ਼ਵਨਗਰੀ ਪਕਾਰਜ ਦਾ ਿਨਭਾ ਿਜਆਦਾ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੁ ਦਰਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ
ਤੱਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ#ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ
ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮੂੜ*ਤਾ 1 ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾਵ# ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀ – ਨਾਗਿਰਕ# ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਭੂਮੰਡਲ ਦੇ ਸਿਹ – ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ ਪਤੀ
ਸਮਰਥਨ ਿਵਖਾਉਣ ਿਵੱਚ ਉਨ*# ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇਨ*# ਸਭ
ਗੱਲ# ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਭੂਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤ# ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਉਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਪਤੀਿਕਰਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤ# ਇਸ1

ਪਰਜੀਵੀਵਾਦ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ# ਐਪਰ ਿਵਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਕਾਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾ1 ਉਨ*# ਸਭਨ# ਦੇ ਪਤੀ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ*# ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਇੱਕਜੁਟਤਾਵ# ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁ ੱਝ ਿਨਛਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਐਪਰ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ# ਉਹ ਥੋੜ*ਾ ਿਜਆਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ# ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਕਿਠਨਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਿਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
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ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨਕਾਲ ਵੀ ਦੁਰਭਾਗਵਸ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਤਹਾਸ ਨੇ
ਿਤੰਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ – ਛੋਟੀ ਕਰਵਟ# ਲਈ ਹਨ : ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ#
ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ; ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤ# 1968 ਦੇ ਛਦਮ >#ਤੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਹੋਏ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤ# 1989 ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾਵ# ਹੋਈ । ਮੈ1 ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਜੀਵਨਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ
ਇਸ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ 1 ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਲਪਕਾਲ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਵਕੂ ਫ਼ੀ
ਹੋਵੇਗੀ । ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ# ਿਵੱਚ ਕਹੀਏ ਤ# ਿਕਉਂਿਕ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਿਕ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੀ
ਹਨ ਜੋ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਮਾਤਾ – ਿਪਤਾ ।
( ਸਲੋਵੇਨੀਆਈ ਸੰਪਾਦਕ ਇਰੀਕ ਿਰਪੋਜ ਅਤੇ ਿਨਕੋਲਾਈ ਜੇਫਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਏਜਾਜ ਅਿਹਮਦ
ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ )

