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ਜੀਵਨੀ

ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸ ਿੰਘ (21 ਤਿੰਬਰ 1938 - 4 ਅਪਰੈਲ 2014) ਉੱਘੇ ਸਚਿੰਤਕ, ਸਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀ, ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਿੰਜਾਬੀ
ਲੇਖਕ ਨ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਅਸਧਅਨ ਸਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨ। ਉਹ ਪਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਿੀ, ਪਸਿਆਲਾ ਦੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਾਬਕਾ
ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰੋਫੈ ਰ ਨ।
ਗੁਰਭਗਤ ਸ ਘ
ਿੰ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਤਿੰਬਰ 1938 ਨੂਿੰ ਕੋਿਕਪੂਰਾ ਸਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਪਤਾ ਹਰੀ ਸ ਿੰਘ ਜਾਚਕ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ ਨ।
ਨਾਮਵਰ ਆਲੋਚਕ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸ ਿੰਘ ਨੂਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨ। ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੱਚ ਐਮ ਏ ਅਤੇ ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ
ਯੂਨੀਵਰਸ ਿੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ੀ।

ਯੂਸਿਊਬ ਵੀਸਡਓ: ਸ ੱਖ ਸ ਆ ਤ ਨਾਲ ਗ਼ੁਫ਼ਤਗ਼ੂ
ਭਾਗ ੧ https://youtu.be/1JZLqE98q_M
ਭਾਗ ੨ https://youtu.be/UIQCobBNYJo
ਭਾਗ ੩ https://youtu.be/-t8l5Fkjyr0

http://www.sikhchintan.com/%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%95%E0%A9%8C%E0%A8%AE-%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%85%E0%A8%B2%E0%A8%AC%E0%A9%87%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%9A%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A4%E0%A8%95-%E0%A8%A1/
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ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਕ ਇਭਤਹਾਭਸਕ ਭਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਸਟਾਭਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਭਿਟ 'ਮਾਰਕਸ ਾਦ ਅਤੇ ਕਮ
ੌ਼ ੀ ਪਿਸ਼ਨ' (1913) ਭ ਚ ਕਮ
ੌ਼ ਅਤੇ ਕੌ਼ਮੀਅਤ
ਨੰ ਭਨਖੇੜਦਾ ਹ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਉਹ ਿੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਭਨਰੰਤਰ, ਸਥਾਈ ਸੰਗਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਾੈਂ
ਕੋਿ ਇਕ ਸਾੈਂਝੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਭ ਿਿੱਖਣ ਇਿਾਕਾ, ਆਰਭਥਕ ਨਾਤਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਭਹਕ ਚਭਰਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ
ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾੈਂ ਪਿਿਤਾ ਹਾਸਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹ
ਤਾੈਂ ਕਮ
ੌ਼ ਬਣ ਜਾੈਂਦੀ ਹ। ਹਰ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਦਾ ਕਮ
ੌ਼ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੌ਼ਮੀਅਤਾੈਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਇਨਕਿਾਬ
ਭਪਛੋਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਭ ਸ਼ਾਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭ ਚ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏੈਂਗਿਜ਼ ਦੀਆੈਂ ਭਿਖਤਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਜ਼ਬ ੀ
ਹੋ ਸਕਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਿਸ ਅਤੇ ਸਿਾ ਕੌ਼ਮੀਅਤਾੈਂ ਦੇ ਭਬਨਾੈਂ ਅਫਸੋਸ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਭ ਸ਼ੇਸ਼
ਭਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹ, ਪਰ ਭਪਛੇ ਹੋਈਆੈਂ ਹਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਾੈਂ ਭ ਚ ਸਿੋ ਾਕ ਿੋਕਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ
ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਕੇ ਕਮ
ੌ਼ ਬਣਾ ਭਿਆ ਹ। 'ਚਕੋਸਿ ਾਕੀਆ' ਦੇ ਨਾੈਂ ਥਿੱਿੇ ਬਣੇ ਗੁਿੱਟ ਭ ਚੋਂ
ਚੈੱਕ ਿੋਕਾੈਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਕਰ ਭਿਆ ਹ।
ਹੁਣ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਨ ੇਂ ਭਸਭਰਉੈਂ ਇਹ ਪਿਸ਼ਨ ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ ਹ ਭਕ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਭਕਉੈਂ
ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆੈਂ ਹਨ? ਉਹ ਪੰਜੀ ਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਾਦ ਦੇ ਭ ਸ਼ਾਿ ਅਰਥਚਾਭਰਆੈਂ ਭ ਚ
ਭਕਉੈਂ ਆਪਣੀ ਭਿੰਨਤਾ ਗ ਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆੈਂ? ਫਰਾੈਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਇਕੋ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਿੋਕ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭ ਚ ਬਣਾਈਆੈਂ ਆਪਣੀਆੈਂ ਭ ਿਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਨੰ
ਇਕੋ ਭਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਉਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਮਾਣ ਹ। ਇਹ ਅਭਹਸਾਸ ਕੇ ਿ
ਇਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾ-ਜਮਾਤੀ ਹ। ਿਤਪਰ ਸੋ ੀਅਤ ਯਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰ ਖ
ਿੱ ੋ ਖ
ਿੱ ਰਪ ਭ ਚ ਭ ਕਭਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰਿੇ ਸੰਗਠਨ ਭ ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਿੱਧ ਿਚਕ ਰਿੱਖੀ ਹ।
ਭਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੀਭਮਤ ਅਭਧਕਾਰ, ਪਿਾਈ ਟ
ੇ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਘਿੱਟ ਭਗਣਤੀਆੈਂ ਦੀ ਭਜ਼ਿ੍ਾ-ਪਿਬਧ
ੰ
ਭ ਚ ਸ਼ਮਿੀਅਤ, ਧ
ਿੱ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਪਰਬੀ ਯਰਪ ਦੇ ਿੋਕ, ਆਪਣੀ ਕੌ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ
ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਸਮਾਜ ਾਦ ਨੰ ਭਤਿਾੈਂਜਿੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਤਪਰ

ਸੋ ੀਅਤ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿ

ਰਾਜਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਿੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭਕਸਮ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਢਾੈਂਚੇ ਨੰ ਰਿੱਦ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਹ ਜੋ ਅੰਤ ਉਤੇ
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ਇਕ ਭਦਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸਿ ਨੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੰ, ਭਜਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਮ
ੌ਼ ੀ
ਪਛਾਣਾੈਂ ਅਤੇ ਿੋੜਾੈਂ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ ਹ।
ਇਥੋਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਭਨਕਿਦਾ ਹ ਭਕ ਭਜ ੇਂ ਮਾਰਕਸ, ਏੈਂਗਿਜ਼ ਅਤੇ ਿਭਨਨ, ਭਤੰਨੇ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ
ਅਤੇ ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ, ਕੌ਼ਮੀ ਉਿਾਰ ਨੰ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਜਾੈਂ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਤਨਤਾ ਾਿੀ ਮਿੱਧ ਸ਼ਿੇਣੀ ਦੇ
ਉਿਾਰ ਨਾਿ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਾ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਿਕਨ ਰਾਜਾੈਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਸੋ ੀਅਤ
ਯਨੀਅਨ ਨਾਿੋਂ ਅਿੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਿਾ ਕੇ ਿ ਨ ੀਆੈਂ ਮਾਰਕੀਟਾੈਂ ਿਿੱਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ
ਭ ਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਭ ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਕ ਸਿੱਚ ਹ ਪਰ ਮਸਿਾ ਕੇ ਿ ਆਰਭਥਕ ਭ ਕਾਸ ਦਾ
ਨਹੀਂ। ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸਿੋ ਾਕ ਿੋਕ ਇਕਿੱਠੇ ਰਭਹ ਕੇ

ੀ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾੈਂ ਦਾ ਭਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਬਾਿਕਨ ਰਾਜਾੈਂ ਅਤੇ ਚਕੋਸਿ ਾਕੀਆ ਦੀਆੈਂ ਭ ਿਾਭਜਤ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ

ਖ
ਿੱ ਦੇਸ਼ਾੈਂ

ਜੋਂ

ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਪਛੇ ਡ
ਿੱ ੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪਣੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਹ।
ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭ ਸਥਾਰ ਹੇਗਿ, ਹਗੇਿੀਅਨ ਮਾਰਕਸ ਾਦ ਅਤੇ ਕੇਨਸੀਅਨ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦੇ
ਭਸਧਾੈਂਤਾੈਂ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਭ ਚ ਇਸ ਦੇ ਭਸਧਾੈਂਤਕਾਰ ਇਸ ੇਿੇ ਸ ਰਗ ਾਸੀ
ਮਾਰਿੋ ਪੋਂਤੀ, ਯਾਕ ਦੇਭਰਦਾ, ਭਿਉਤਾਰਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨ -ਮਾਰਕਸ ਾਦੀ ਸਟਅਰਟ ਹਾਿ ਭਜ਼ਗਮੁਟ
ੰ ਬਮਨ
ਆਭਦ ਹਨ। ਿਭਨਨ ਦਾ ਕੌ਼ਮੀ ਰਾਜਾੈਂ ਦਾ ਭਸਧਾੈਂਤ ਅਤੇ ਗਾੈਂਧੀ ਦੇ ਿਾਰਤ ਿਈ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਅਤੇ
ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਅਰਥਚਾਭਰਆੈਂ ਤੋਂ ਖ
ਿੱ ਰੇ ਮਾਡਿ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ੀ ਕੌ਼ਮੀ ਪਛਾਣਾੈਂ ਅਤੇ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਬਾਰੇ ਬਣੇ
ਭਸਧਾੈਂਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੰ ਗਰ ਸ਼ੀਿ ਦੇਣ ਹਨ।
ਪਿੱਛਮੀ ਭਸਧਾੈਂਤਕਾਰ, ਬਭਨਭਡਕਟ ਐੈਂਡਰਸਨ ਕਰਤਾ 'ਇੰਮਭਜਨਡ ਕਭਮਊਭਨਟੀਜ਼' ਨੇ ਕੌ਼ਮੀਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਉਿਾਰ ਨੰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਇਨਕਿਾਬ, ਭਗਆਨ ਿਭਹਰ (ਐਨਿਾਈਟਨਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਈਸਾਈ
ਸੁਧਾਰ ਿਭਹਰ (ਰਫਰਭਮਜ਼ਮ) ਨਾਿ ਜੋਭੜਆ ਹ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸਮ ਰਤਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ ਜੋ ਛਾਪਾ

ਪੰਜੀ ਾਦ (ਭਪਿਟ
ੰ ਕਪੀਟਭਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਨ ਾੈਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਆਏ, ਐੈਂਡਰਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ
ਮਨੋਕਿਭਪਤ ਸੰਗਤਾੈਂ ਜਾੈਂ ਕਭਮਊਭਨਟੀਆੈਂ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਭਿਆੈਂਦੀਆੈਂ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾੈਂ ਭ ਚ ਹੁਣ ਭਦਸ
ਰਹੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਕੁਝ ਪਿਬਧ
ੰ ਕੀ ਆ ਾਜਾਈ, ਪੁਸਤਕ/ਅਖਬਾਰ ਕਿਾੈਂਤੀ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਪੰਜੀ ਾਦੀ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਦਾ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਨਾਿ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਜਨਮੀਆੈਂ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਮਿੱਧਸ਼ਿੇਣੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਫੜਨ ਅਤੇ ਨ ੀਆੈਂ ਮੰਡੀਆੈਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਧਣ ਫੁਿ
ਿੱ ਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਬਿ ਾਨ ਹੋਣ
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ਉਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭਸ਼ਕੰਜੇ ਭ ਚੋਂ ਭਨਕਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰ ਿਏ। ਐੈਂਡਰਸਨ ਇਨ੍ਾੈਂ
ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੰ ਿਾਤੀਨੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦ ੀ-ਮਿ ਭਸਧਾੈਂਤ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ ਦੇ ਭ ਕਾਸ
ਨਾਿ ੀ ਸਬੰਭਧਤ ਕਰਦਾ ਹ।
ਿਾਰਤ ਦੀ ਸਭਥਤੀ ਕੁਝ

ਿੱਖਰੀ ਹ। ਇਥੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਿਗੋਭਿਕ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਦਾ ਕਦੇ

ੀ ਆਪਸ

ਭ ਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਭਰਹਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਿ ਹਕਮਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰ ਪਿਬੰਧ ਦੇ ਬਾ ਜਦ
ਆ ਾਜਾਈ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭ ਭਗਆਨਕ ਤਰਿੱਕੀ ਘਿੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 800 ਈਸ ੀ ਤੋਂ
1850 ਈਸ ੀ ਤਕ, ਪਿੱਛਮ ਾੈਂਗ ਸਾਰੇ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਨੰ ਜੋੜਨ ਾਿੀ ਕੋਈ ਪਿਬਧ
ੰ ਕੀ ਜਮਾਤ ਜਾੈਂ ਇਸ ਦਾ
ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਰ ਪਿਬੰਧ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕੀ/ਅਖਬਾਰ ਕਿਾੈਂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ
ਭਸਰਜੀ 'ਮਨੋਕਿਭਪਤ ਕਭਮਊਭਨਟੀ' ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਆ ਸਕੀ ਜੋ ਪਿੱਛਮ
ਮੰਡੀਆੈਂ ਿਿੱਿਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ

ਾੈਂਗ ਇਕ ਸਕਿਰ ਤੇ ਨ ੀਆੈਂ

ਿੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦਾ ਮਾਡਿ ਿ ਕੇ

ਧਣ ਫੁਿੱਿਣ ਿਈ, ਕੌ਼ਮੀ ਰਾਜ

ਸਥਾਭਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿ ਿਗੋਭਿਕ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਭ ਚ, ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਹੋਂਦ
ਭ ਚ ਆਏ ਮਿੱਧ

ਰਗ ਨੇ ਪਭਹਿੀ

ਾਰ ਅਭਜਹੀ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਉਨੀ ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਭ ਚ

ਬਣਾਈ ਭਜਸ ਨੇ ਇਕ ਉਪਰ-ਕੌ਼ਮੀ-ਰਾਜ ਿਈ ਿਭਹਰ ਚਿਾ ਕੇ 1947 ਭ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਸਮਝਣ

ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀਆੈਂ

ਿੋੜਾੈਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਿੱਧ

ਰਗ

ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਿਗੋਭਿਕ ਇਭਤਹਾਸਕ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਭ ਚ ਪਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ

ਬਨਾ ਟੀ ਸੀ, ਿਗੋਭਿਕ ਇਭਤਹਾਸਕ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਦੀਆੈਂ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਭਨਆਇ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਇਕ ਇਭਤਹਾਸਕ ਿਿਸ਼ਟਤਾ (ਪਰ ਰਸ਼ਨ) ਸੀ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆੈਂ ਿੋੜਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਦੀ ਿਿਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਿਤਪਰ ਸੋ ੀਅਤ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌ਼ਮੀ ਰਾਜਾੈਂ
ਅਤੇ ਬਾਿਕਨ ਰਾਜਾੈਂ ਭ ਚ ਕੁਝ ਰ੍ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਭਨਨ ਦਾ ਸ -ਭ ਰੋਧੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਭਜਸ ਭ ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੌ਼ਮੀ ਪਛਾਣਾੈਂ ਉਤੇ ਰਾਜਾੈਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਖੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਸੰਰਚਨਾ ਨੰ ਇਕੋ ਰਿੱਸੇ ਬੰਨਣ
੍ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਿੁਕੇ ਹੋਏ ਭ ਰੋਧ-ਬੰਬ ਨੇ ਇਕ ਭਦਨ ਫਟਣਾ ਹੀ
ਸੀ।
ਿਾਰਤ ਦੇ ਿਗੋਭਿਕ-ਇਭਤਹਾਸਕ ਭਖਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਿੱਿ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੋੜ ਦੀ
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ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਭ ਿਿੱਖਣ ਇਕਾਈਆੈਂ ਜੋਂ ਅੰਤਰੀ ਭ ਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਆਪਣੀਆੈਂ ਿੋਕਭਪਿਯ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ, ਰਭਹਣ-ਸਭਹਣ, ਭ ਚਾਰ, ਿੋਕ ਸਾਭਹਤ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਭਦ ਿੱਖਰੀਆੈਂ ਪਛਾਣਾੈਂ ਬਣਾਉੈਂਦੇ
ਰਹੇ। ਹਰ ਿਗੋਭਿਕ ਇਭਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਭਖਿੱਤੇ ਭ ਚ ਕਮ
ੌ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਿਗਤੀ
ਿਭਹਰ ਸਮੇਂ ਿੱਖ- ਖ
ਿੱ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਨੇ ਿੋਕ-ਭਪਿਯ ਜਾੈਂ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ ਭ ਚ ਆਪਣਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਭਹਤਾੈਂ ਦੀ ਪਿਪ
ੰ ਰਾ ਨੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਿਗਿਗ 12 ੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ
ਇਨਾੈਂ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਸਾਭਹਤਾੈਂ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ ਦੀ

ਿੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਪਿੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾੈਂਦੀ ਹ।

ਸਥਾਨਕ ਸਾਭਹਤਾੈਂ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕਹੀ ਜਾੈਂਦੀ ਦ ੀ ਿਾਸ਼ਾਸੰਸਭਕਿਤ ਜਾੈਂ ਅਰਬੀ ਨਾਿੋਂ ਟੁਟ
ਿੱ ਣਾ

ੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ, ਸਫੀ ਕ ੀਆੈਂ ਅਤੇ

ਭਕਿੱਸਾਕਾਰਾੈਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭ ਚ ਸਾਭਹਤ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਭਖਿੱਤੇ ਭ ਚ ਉਿਰ ਰਹੀਆੈਂ
ਕੌ਼ਮੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਨੰ ਇਕ ਸੰਗਭਠਤ ਰਪ ਭਦਿੱਤਾ। ਿਾ ੇਂ ਇਥੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਇਨਕਿਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ
ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਆ ਸਕੇ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਕੁਝ ਮੁਗ਼ਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆੈਂ ਪਿਬਧ
ੰ ਕੀ ਅਤੇ ਿੋਟ ਿੋੜਾੈਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਭਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਮੀਆਧਾਭਰਤ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਜਾੈਂ ਸੁਿਤਾਨ ਕੇਂਦਭਰਤ ਆਰਭਥਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੰਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਰਭਹਤ
ਹੋਣਾ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁਿੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਰਭਹਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜ ਰਗ ਦੀਆੈਂ ਿੋੜਾੈਂ ਪਰੀਆੈਂ ਕਰਨ
ਿਈ ਦਮਨ ਭਧਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਬਦਿ ਬਾਰੇ ਭਚੰਤਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਸੀ। ਭਕਸੇ ਨ ੀਂ ਿਭਹਰ ਦਾ ਹੋਂਦ
ਭ ਚ ਆਉਣਾ ੀ ਇਕ ਇਭਤਹਾਸਕ ਿੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਇਭਤਹਾਸਕ ਿੋੜ ਨੰ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਜੋ
ਬਦਿ ਭਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਮਝੀਆੈਂ ਜਾੈਂਦੀਆੈਂ ਦ ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ, ਸੰਸਭਕਿਤ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਬਗਾ ਤ ਸੀ। ਗੁਰ
ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿੋਕ ਭਪਿਯ ਿਾਸ਼ਾ ਨੰ ਜੋ ਿਗਿਗ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਿਾਰਤੀ ਇਿਾਭਕਆੈਂ ਭ ਚ
ਸਮਝੀ ਜਾੈਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਚੰਤਨ ਦਾ ਮਾਭਧਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਉਸ ਸੋਚਪਿਣਾਿੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾੈਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਭਜਸ ਨੰ ਬਿਾਹਮਣੀ ਪੰਭਡਤ
ਸਹਾਇਕ ਮੁਿੱਿਾੈਂ-ਮੁਿਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿਿਤ
ੁ ਾ ਿਈ

ਰਗ, ਮੁਗ਼ਿ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ

ਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ

ੀ

ਧ
ਿੱ ਉਹ ਜਨ

ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਇਸ ਮਾਭਧਅਮ ਿਈ ਸੇਧਾਉੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਿੁਤਾ ਨੰ ਤੋੜਨ ਿਈ
ਭ ਰੋਧੀ ਪਿਿੁਤਾ ਜ਼ਰਰੀ ਸੀ।
8

“kOLmI afjLfdI vwl” lyKk : zf[ gurBgq isMG

ਭ ਰੋਧੀ-ਪਿਿੁਤਾ ਿਈ ਸੁਧਾਰੀ ਅਤੇ ਭਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿਾਸ਼ਾ ਭ ਚ ਸੰਸਭਕਿਤ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਸੋਭਮਆੈਂ
ਦੇ ਪਭਰਿਾਭਸ਼ਕ ਜਾੈਂ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸਿ ਜਾੈਂ ਬਦਿੇ ਰਪ ਭ ਚ ਚੇਤਨ
ੰ ਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਤਾੈਂ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾੈਂ ਨਾਿੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨ ੇਂ ਅਰਥ ਭਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਨ ੇਂ ਮਨੋ-ਸਰੀਰਕ ਸੰਗਠਨ
ਿਈ ਰਭਤਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭ ਰੋਧੀ-ਪਿਿੁਤਾ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਾਿੀ ਇਸ ਿੋਕ-ਭਪਿਯ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਨੰ ਫਿਾਉਣ ਨਾਿ ਜੋ

ਰਗ ਪਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਕ ਨ ੀਂ ਸੰਗਤ (ਕਭਮਊਭਨਟੀ) ਸੀ। ਯੋਰਪ

ਦੀਆੈਂ ਸਥਾਨਕ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਭਪਿਟ
ੰ -ਇਨਕਿਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਿੱਤਰੀ ਿਾਰਤ ਜਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ
ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਭਖਕ ਜਾੈਂ ਹਿੱਥ ਭਿਖਤ ਗਿਥ
ੰ ਾੈਂ ਰਾਹੀਂ ਨ ੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਭਸਰਜਣਾ ਸੀ ਜੋ
ਬਿਾਹਮਣ ਾਦੀ ਇਿੱਕ ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਿਤਾਨੀ ਕੁਿੱਿ ਾਦ ਨਾਿੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਿਗੋਭਿਕ ਇਭਤਹਾਭਸਕ ਭਖਿੱਤੇ ਦੀ
ਪਿਭਤਿਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਕਾੈਂ ਦਾ ਨ ਾੈਂ ਸੰਗਠਨ ਰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ।
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਨ ੀਂ ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਿਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਭ ਚ ਪਿਗਟਾਏ ਗਏ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਗਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਿਾਭ ਤ ਜੋ ਸੰਗਤ ਭਤਆਰ ਹੋਈ, ਭਜਸ
ਭ ਚ ਸਿ

ਰਗਾੈਂ ਦੇ ਮਬ
ੈਂ ਰ ਸ਼ਾਮਿ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਬਣੀ। ਜੋ 'ਖ਼ਾਿਸਾ' ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਜੀ ਨੇ

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਭਹਬ 1699 ਈਸ ੀ ਭ ਚ ਸਜਾਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌ਼ਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਭਹਿੀ

ਾਰ

'ਖ਼ਾਿਸਾ' ਕਭਹ ਕੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 'ਭਸੰਘ', 'ਖ਼ਾਿਸਾ' ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਹੀ ਆਧੁਭਨਕ ਨਾੈਂ ਸਨ। ਇਸ
ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਰ ਗਿਥ
ੰ ਸਾਭਹਬ ਦਾ ਮਹਿੱਤ

ਇਕ ਆਧੁਭਨਕ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰ-ਆਧੁਭਨਕ ਗਿੰਥ

ਜੋਂ ਹ। ਸਾਡੀ

ਆਧੁਭਨਕਤਾ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰ ਆਧੁਭਨਕਤਾ ਦਾ ਆਰੰਿ ਇਸੇ ਗਿਥ
ੰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।
ਨ ੀਂ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਿ ਸਿਤਨਤ ਨਾਿ ਸੰਗਰਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਸ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭ ਚ ਸੁਿਤਾਨ ਕੇਂਦਭਰਤ ਪਿਬਧ
ੰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਬਿਾਹਮਣੀ ਜਾੈਂ
ਇਸਿਾਮੀ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਪਿੋਹਤ ਜਾੈਂ ਮੁਿੱਿਾੈਂ-ਮੰਡਿੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੁਿੱਚੇ ਭ ਸ਼
ਿਰਾਤਰੀਅਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਭ ਸ਼

ਨੰ ਇਕ

ਮੰਨ ਕੇ ਿਗੋਭਿਕ-ਇਭਤਹਾਸਕ ਭਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਿਭਤਿਾ

ਅਨੁਸਾਰ, ਭ ਸ਼ ਅਨੁਿ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਭਥਤੀ ਦੇ ਕਰਮਸ਼ੀਿ ਸੰਯੋਗ ਨਾਿ ਉਤੇਭਜਤ ਿਾਸ਼ਾ ਸੰਗ ਜੋੜੀ
ਸੰਗਤ ਨੰ ਸੰਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਿੁਤਾ ਾਿਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਭਸੰਘ ਨੇ ਪਰੀਆੈਂ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਭਝਆ।
ਨਹੀਂ ਤਾੈਂ ਖ਼ਾਿਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾੈਂਚਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ।
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ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 1849 ਭ ਚ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭ ਗਸ ਰਹੇ ਕੌ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ
ਨੰ ਢਾਹ ਿਾਈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਫਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਭਬਹਤਰ ਫਜੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਧੀਆ ਹਭਥਆਰ
ਸਨ। ਭਪਛੋਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਨੀਤੀ

ਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਨਾਿ ਜੋੜਨ

ਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਚੇਤਨ ਤਰ 'ਤੇ ਬਖੇਰ ਭਦਿੱਤਾ। ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਅਿੱਡ-ਅਿੱਡ ਸੰਪਰਦਾ ਾੈਂ ਅਤੇ
ਭਫਰਭਕਆੈਂ ਭ ਚ ਡ
ੰ ਭਦਿੱਤਾ। ਭਜਸ ਿਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕੌ਼ਮੀ ਇਨਕਿਾਬ ਉਸਰ ਭਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੰ
ਛੁਭਟਆ ਭਦਿੱਤਾ, ਜਾੈਂ ਕੇ ਿ ਇਕੋ ਭਫਰਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿੱਿ ਤੋਰ ਭਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਨੰ ਰਾਜ
ਿਾਗ ਅਤੇ ਭਨਤਾਪਿਤੀ ਕਾਰ-ਭ ਹਾਰ ਭ ਚ ਨਾ

ਰਤਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦ ਦਾ ਬੋਿਬਾਿਾ ਰਿੱਖਣਾ,

ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰੀ ਿਤਕਾਿ ਨਾਿੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਮਜਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਭਜਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਕੋਿ ਹ, ਅਸਿ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਨੰ ਉਸ
ਇਨਕਿਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਨਾਿ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਿੁਤਾ ਜਾੈਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਿ
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਭਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਭਤਹਾਸ ਨੇ ਪਰਾ ਨਾ ਹੋਣ
ਭਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਿੱਖਰੀ ਗਿੱਿ ਹ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੰ ਨਾ ਤਾੈਂ ਅਜੇ ਤਕ ਯੋਗ ਢੰਗ
ਨਾਿ ਭਸਿੱਧਾੈਂਤਬਿੱਧ ਕਰ ਚੁਕ
ਿੱ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁਿੱਚੇ ਅਮਿ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਜ਼ਬਤ ਭ ਚ
ਰਿੱਖ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹ ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਮਾਡਿ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ ਅਨੁਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਿਣਾ ਹ ਤਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੰ
ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਾਿੇ ਕਰਮ ਭ ਚ ਭਕਸੇ ਭਫਰਕਾਪਿਸਤੀ ਜਾੈਂ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ
ਕਰਮ ਇਕ ਮਾਡਿ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਈ ਜਝਣਾ ਹ ਜੋ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹ। ਦਮਨ ਅਤੇ ਿਿਸ਼ਟਤਾ ਨੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ। ਇਸ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਸਿ ਤੋਂ ਡ
ਿੱ ਾ ਰਪਕ ਜੋ ਗੁਰ
ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਭਦਿੱਤਾ ਹ, ਉਹ ਪਿੇਮ ਹ। ਪਰ ਇਸ ਪਿਮ
ੇ ਨੰ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਭ ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਿਈ
ਜੰਗ ੀ ਇਸੇ ਦਾ ਭਹਿੱਸਾ ਹ। ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਮਾਡਿ ਭ ਚ ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਜੰਗ ਇਕੋ-ਕਰਮ ਦੇ
ਦੋ ਪਭਹਿ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਭਿਿੱਜ ਜਾੈਂ ਿਿੱਜੇ ਹੋਏ ਿਰਾ ਾੈਂ ਨੰ
ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖ ਾਦ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਾਪਸ ਆਉਣ ਿਈ ਪਿੇਭਰਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕਿੱਠੇ ਜਝਣ
ਿਈ ਭਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਭਮਊਭਨਟੀਆੈਂ ਨੰ ੀ ਇਹ ਦਿੱਭਸਆ ਜਾ ਸਕੇ ਭਕ ਇਹ
ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਿੱਕ ਨਾ ਕਾਤਿ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਭਜਆੈਂ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰ ਖੋਹਣ ਾਿੇ ਸਗੋਂ ਖੋਹੇ
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ਗਏ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਾਪਸ ਦੁਆਉਣ ਾਿੇ ਮਨੁਿੱਖ ਾਦੀ ਹਨ। ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭ ਗਾੜਾੈਂ ਅਤੇ ਦਮਨ
ਚਾਿਾਕੀ ਨਾਿ ਆਏ ਅੰਤਰਾੈਂ ਨੰ ਭਮਟਾਉਣ ਾਿੇ ਇਭਤਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਕੁਝ ਇਭਤਹਾਸਕ
ਮਜਬਰੀਆੈਂ ਕਾਰਨ ਭ ਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਭਤਆਰ ਕਰਨਾ ਭਪਆ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਭ ਰੋਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਭ ਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਨਾਿ ਹ।
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ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ
ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਭ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹ ਭਜਸ ਿਈ ਉਹ ਸਦੀਆੈਂ ਤੋਂ ਜਝਦੇ
ਆਏ ਹਨ। ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਇਭਤਹਾਭਸਕ ਤਜ਼ਰਭਬਆੈਂ ਤੋਂ ਿੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਨੰ ਅਭਜਹੇ ਰਪ
ਭ ਚ ਢਾਿਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨਾਿ ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਾੈਂ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹ ਜੋ ਭ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਪਸੰਦ
ਜੀ ਨ-ਸ਼ਿੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਮੁਿੱਖ ਤਰ 'ਤੇ ਮਨੁਿੱਖ ਿਈ ਚਾਰ ਪਿਕਾਰ ਦੀਆੈਂ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਹਾਸਿ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਿ ਭ ਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕੌ਼ਮੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ
ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਨ ਨੰ ਰਪ ਦੇਣਾ ਹ। ਉਹ ਚਾਰ ਭਕਸਮ ਦੀਆੈਂ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਹਨ:
1. ਪਿਭਕਰਤਕ, 2. ਸਮਾਭਜਕ, 3. ਰਾਜਨੀਤਕ, 4. ਭਚੰਨ੍-ਭ ਧਾਨਕ।
ਪਿਭਕਰਤਕ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਹਨ। ਭਜ ੇਂ ਮੀਂਹ,
ਹਨੇਰੀ, ਤਫਾਨ, ਅਿੱਗ ਆਭਦ। ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਝਣ ਨਾਿ ਮਨੁਿੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆੈਂ ਇਨ੍ਾੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਉਤੇ
ਅਭਧਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਭਿਆ ਹ। ਅਭਜਹਾ ਭ ਭਗਆਨ ਉਸਾਰ ਭਿਆ ਹ ਭਜਸ ਨਾਿ ਇਨ੍ਾੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਨੰ
ਮਨੁਿੱਖੀ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਿਈ ਰਭਤਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾੈਂ ਨੰ ਰਤ ਕੇ ਭਬਜਿੀ, ਜਹਾਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਾੈਂ ਆਭਦ
ਬਣਾ ਿਏ ਹਨ। ਿਾ ੇਂ ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਕੁਝ ਭਚੰਤਕ ਭਜ ੇਂ ਭਕ ਮਾਰਕਜ਼ੇ ਔਰਟਗਾ ਆਭਦ ਇਹ ੀ ਕਭਹੰਦੇ ਹਨ ਭਕ
ਕੁਦਰਤ ਦੀਆੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਨੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭ ਚ ਬਦਿਣ ਨਾਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੁ ਰਤੋਂ

ੀ ਹੋਈ ਹ ਭਜਸ ਨਾਿ

ਪਿੱਛਮੀ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਭ ਚ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਿੱਸ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ ਹ ਤਦ ੀ ਇਸ ਗਿੱਿ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਿ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਅਭਧਕਾਰ
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਉਸ ਕੋਿ ਭ ਹਿ

ੀ

ਧੀ ਹ ਆਪਣੀਆੈਂ ਇਿੱਛਾ ਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਨ

ਸੰਗਭਠਤ ਕਰਨ ਿਈ।
ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਿੱਧ ਪਰਬ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭ ਭਗਆਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਭ ਚ ਭਪਿੱਛੇ ਹਨ,
ਉਥੋਂ ਦੇ ਭ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਭਨਸਚੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆੈਂ ਅਥਾਹ ਬੇਿਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਨੰ ਆਪਣੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਇਕ ਬੰਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਭ ਭਗਆਨ, ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਦੀ
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ਪਿਾਪਤੀ ਿਈ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਨੰ ਕਈ ਪਿਕਾਰ ਦੀਆੈਂ ਪਿਭਕਿਆ ਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਿੰਘਣਾ ਪਦ
ੈਂ ਾ ਹ। ਕਈ ਾਰ ਆਪਣੇ
ਕੌ਼ਮੀ ਭਹਿੱਤ ੀ ਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾੈਂ ਭਕ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰਿੱਭਖਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਕ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਭ ਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਸਮਾਭਜਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਅਨੁਿ
ਕਰਦਾ ਹ। ਇਸ ਭ ਚ ਆਰਭਥਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਜੋ

ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ

ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ ਅਤੇ ਰਗਾੈਂ ਨੰ ਉਤਪਾਦਨ ਭਰਸ਼ਭਤਆੈਂ ਭ ਚ ਬੰਨ੍ਦੀਆੈਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਭਨਯਮ
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਭਤਆਰ ਕਰਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਭਤਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਇਕ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਕਮ
ੌ਼
ਜਾੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਿਈ ਇਕ ਯੋਗ ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਥਕ ਸੰਗਠਨ ਰਚਦਾ ਹ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹਰ
ਭ ਅਕਤੀ ਿਈ ਉਸ ਦੇ ਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਦੰਦੇ ਹਨ। ਭਜ ੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਭ ਚ ਮਿੱਧਰਗ, ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਭਮਆੈਂ ਿਈ ਧ
ਿੱ ਣ-ਫੁਿੱਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਭਦੰਦ।ੇ
ਕੇ ਿ ਰਾਭਜਆੈਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾੈਂ ਜਾੈਂ ਿੱਡੇ ਭਜ਼ਮੀਦਾਰਾੈਂ ਕੋਿ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਜੀ ਨ-ਸ਼ਿੀ ਰਚਣ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਪਜ
ੰ ੀਪਤੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਾੈਂ ਭ ਚ ਇਹ ਸੁਭ ਧਾ ਕੇ ਿ ਪੰਜੀਪਤੀ ਰਗ ਕੋਿ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।
ਮਿੱਧ- ਰਗ ਭਕਸਾਨੀ, ਕਾਮੇ, ਬੁਧ
ਿੱ ੀਮਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾੈਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਧਾਨ
ਪੰਜੀਪਤੀ ਰਗ ਦੀਆੈਂ ਕੀਮਤਾੈਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਭਸਿੱਧੇ ਜਾੈਂ ਅਭਸਿੱਧੇ ਪਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਮੰਨ ਿਣ ਤਾੈਂ
ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ

ੀ ਸੁ੍ੁਭ ਧਾ ਾੈਂ ਭਮਿ ਸਕਦੀਆੈਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਪਿਬੰਧਾੈਂ ਉਤੇ ਇਹ ਗਿੱਿ ਿਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਥੇ ਰਗ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿ
ਕਰ ਿਈ ਗਈ ਹ ਜਾੈਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਇਸ ਅਮਿ ਭ ਚੋਂ ਿੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਭ ਚ ਕਿਾੈਂਤੀ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਜੋ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਭ ਧਾ ਾੈਂ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ
'ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਿਾਬ' ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਗਆ। ਰਸ ਭ ਚ ਅਭਜਹੇ ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਦੀ
ਮੁਕੰਮਿ ਸਮਾਪਤੀ ਿਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਪਿਬੰਧਾੈਂ ਭ ਚ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਊਣਾੈਂ ਦੇ
ਬਾ ਜਦ ਭ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿੱਖ- ਖ
ਿੱ ਕੌ਼ਮੀਅਤਾੈਂ ਨੰ ਿੋਟ ਆਰਭਥਕਤਾ ਅਤੇ ਿੋਟ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਭਗਆ ਹ; ਇਸ ਿਈ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆੈਂ ਜੀ ਨ-ਸ਼ਿੀਆੈਂ ਰਚਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਿਤਨ ਿੱਧ ਖੁਿੱਿ੍ ਹ। ਪਿੱਛਮ
ਦੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾੈਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਭਦ ਭ ਚ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਿ ਉਤਪਾਦਨ
ਭਰਸ਼ਭਤਆੈਂ ਦੀ ਮਾਿਕ ਜਮਾਤ ਨੰ ਹੀ ਹਾਸਿ ਹ। ਮਿੱਧ- ਰਗ, ਕਾਮੇ, ਭਕਸਾਨ, ਬੁਿੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾੈਂ
ਿਾ ੇਂ ਕਭਹਣ ਨੰ 'ਸੁਤੰਤਰ' ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਉਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਆਰਭਥਕਤਾ ਦੀਆੈਂ ਿਾਈਆੈਂ ਹੋਈਆੈਂ
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ਅਭਸਿੱਧੀਆੈਂ ਰੋਕਾੈਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਮਾ ਭਨਰਿੁਿੱਟ ਫਕਟਰੀ ਭ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਭਕਉੈਂਭਕ ਅਭਜਹੀ ਕੋਈ ਫਕਟਰੀ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਭ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੰ ਆਪਣੀ ਭਮਹਨਤ ਦਾ
ਕੁਝ ਭਹਿੱਸਾ ਹੀ ਭਮਿ ਸਕਦਾ ਹ। ਇ ੇਂ ਹੀ ਖੇਤ ਭ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਾਿਾ ਮਜ਼ਦਰ ੀ ਪਰੀ ਉਜਰਤ ਹਾਸਿ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਕ ਭਜ਼ਮੀਦਾਰ ਨੇ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹ। ਇ ੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੰ ਉਥੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਭਰਸ਼ਭਤਆੈਂ ਦਾ ਿਾਈ ਾਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਕਉੈਂਭਕ ਪਜ
ੰ ੀ ਾਦੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ
ਉਸ ਦੇ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦ-ਪਿਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਭਮਹਨਤ ਨਾਿ ਹੀ ਧਦਾ ਹ
ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਮਾਜਾੈਂ ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਆਪਣੀਆੈਂ ਚੀਜ਼ਾੈਂ ੇਚਣ ਿਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ
ਬਾਕੀ ਘਿੱਟ ਭ ਕਭਸਤ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਨਾਿ ਸਬੰਧ ਜੋੜਦੀ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਰਗ ਨੰ
ਿਾਿਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਜੋੜਦੀ ਹ। ਆਪਣੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਕਰ ਾਉਣ ਿਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਿੋਕਾੈਂ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹ। ਸਮਾਭਜਕ-ਆਰਭਥਕ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋਟ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਅਤੇ
ਰਗਗਤ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। "ਰਾਜੇ, ਸ਼ੀਂਹ, ਮੁਕਿੱਦਮ,
ਕੁਿੱਤੇ" ਜਾੈਂ ਪੰਜੀਪਤੀਆੈਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇ ਿ ਕਿਾੈਂਤੀ ਹੀ ਦੁਆ ਸਕਦੀ ਹ ਜਦੋਂ ੀ ਿੋਕ ਇਸ ਿਈ ਭਤਆਰ
ਹੋਣ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਿਾਉਣ ਾਭਿਆੈਂ ਿੋਂ ਪਾਈਆੈਂ ਜਾੈਂਦੀਆੈਂ ਹਨ,
ਬੁਭਨਆਦੀ ਤਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿਾਉਣ

ਾਿੀ ਜਮਾਤ

ਿੋਂ। ਜੋ

ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ

ਆਪਣੀ ਪਿਿੁਤਾ ਧਾਉਣ ਿਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ। ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ, ਆਰਭਥਕਤਾ ਜਾੈਂ ਯੋਜਨਾ ਾੈਂ
ਬਣਾਈਆੈਂ ਜਾੈਂਦੀਆੈਂ ਹਨ ਉਹ ਕੇ ਿ ਆਪਣੀ ਪਿਿੁਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿਈ। ਅਭਧਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ
ਾਿੀਆੈਂ ਜਮਾਤਾੈਂ ਜਾੈਂ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਿ ਏਸ ਪਾਸਾਰ ਭ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਜੇ ਉਹ
ਭ ਦਰੋਹ ਕਰਨ ਤਾੈਂ ਪਿਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਗ ਉਹਨਾੈਂ ਦੇ ਭ ਦਰੋਹ ਨੰ ਕੁਚਿਦਾ ਹ, ਜਾਇਜ਼ ਜਾੈਂ ਨਜਾਇਜ਼
ਢੰਗਾੈਂ ਨਾਿ। ਜੋ ਰਗ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ਉਸੇ ਦੀਆੈਂ ਕਦਰਾੈਂ ਹੀ ਚਿਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਭ ਰੋਧੀ ਕਦਰਾੈਂ ਾਿੇ
ਰਗਾੈਂ ਨੰ ਘੋਿ ਕਰਨਾ ਪਦ
ੈਂ ਾ ਹ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਭਜਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਿ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾੈਂ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਿੁਤਾ ਾਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਗ ਕੋਿ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਿਾਉਣ ਿਈ
ਸਿ ਮਾਭਧਅਮਾੈਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਿਰਮ ਪਾਈ ਰਿੱਖਦਾ ਹ। ਪੰਜੀਪਤੀ
ਪਿਬਧ
ੰ ਾੈਂ ਭ ਚ ਇਹ ਿਰਮ, ਿਚਕੀਿੀ ਆਰਭਥਕਤਾ,
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ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾੈਂਦਾ ਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਭ ਅਕਤੀ ਭ ਰੋਧੀ ਭਨਰਿੁਿੱਟ ਜਾੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਾਿੀਆੈਂ ਕੀਮਤਾੈਂ
ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਤਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਇਹ ਪਿਬਧ
ੰ ਸਿੱਤਾ ਭ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਭਦੰਦਾ। ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਦੇ
ਭ ਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਿੱਿ੍ ਅਤੇ ਸਫਿਤਾ ਉਤੇ ਭਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਹਰ ਭਕਸਮ ਦੇ ਪਿਤੀਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਚਾਰ
ਮਾਭਧਅਮਾੈਂ ਨੰ

ਰਤ ਕੇ ਪਿਿੁਤਾ

ਾਿਾ ਸ਼ਾਸਕ

ਰਗ ਅਭਜਹੇ ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ ਨੰ ਅਸਫਿ ਕਰਨ ਿਈ

ਜ਼ਮੀਨ ਭਤਆਰ ਕਰਦਾ ਰਭਹੰਦਾ ਹ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਿਈ ਸੰਗਭਠਤ ਤਬਦੀਿੀ
ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਭ ਅਕਤੀਗਤ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾੈਂ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਈ ਭਚੰਨ੍-ਭ ਧਾਨਕ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿ ਕਰਨੀ ੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਭਚੰਨ੍
ਭ ਧਾਨਕ ਰੁਕਾ ਟਾੈਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਚੰਨ੍-ਭ ਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਭ ਚ ਆਉੈਂਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਕੋਈ
ਭ ਅਕਤੀ ਜਾੈਂ ਕਮ
ੌ਼ ਆਪਣੇ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਅਿੱਗੇ ਨਹੀਂ

ਿੱਧ ਸਕਦੀ। ਇਭਤਹਾਸਕ ਅਨੁਿ

ਅਤੇ

ਪਿਾਪਤੀਆੈਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਭ ਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾੈਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਭ ਚ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਝਿਕਦਾ ਹ। ਿਤ,

ਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਨੰ ਇਕ ਭ ਆਭਖਆ ਭ ਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾੈਂਦਾ ਹ। ਭਚੰਨ੍

ਭ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਨਿੱਤਾਪਿਤੀ ਆਚਾਰ ਆਭਦ ਨੰ ਭਨਸ਼ਭਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਇਭਤਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਇਹ ਭਚੰਨ੍ ਬਦਿਦੇ ਹਨ। ਨ ੇਂ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨ ੇਂ ਪੜਾਅ ਿੱਿ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦੀ ਹ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਜੀ ਨ-ਸ਼ਿੀ ਉਸ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਉਤਪਾਦਨ ਭਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕਤਾ ਆਪਣਾ
ਗਰ ਖਤਮ ਕਰ ਬਭਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾੈਂ ਨ ੇਂ ਭਚੰਨ੍ ਉਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਭਤਹਾਸ ਨੰ ਅਿੱਗੇ ਿ ਜਾਣ
ਾਿਾ ਰਗ ਕਰਦਾ ਹ। ਭਜ ੇਂ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਬਿਾਹਮਣ ਾਦ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਆਿੇ ਕੇਂਦਭਰਤ
ਪਿਬਧ
ੰ ਦੇ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਉਿਟ ਆਪਣੇ ਭਚੰਨ੍ ਉਸਾਰੇ : ਸਿੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ ਆਭਦ।
ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਇਹ ਭਚੰਨ੍ ਕੇ ਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪਰੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀ ਨ
ਸ਼ਿੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰ ਨ ੇਂ ਭਸਭਰਓੈਂ ਸੰਗਭਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭ ਉੈਂਤ ਸੀ। ਸਮਕਾਿੀ
ਪਿਬਧ
ੰ ਨਾਿ ਟਿੱਕਰ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜੀ ਨ-ਸ਼ਿੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ
ਿਿੱਗੀ ਤਾੈਂ ਇਹ ਟਿੱਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਹਰ ਪਿਬਧ
ੰ ਦੀ ਪਿਧਾਨ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਧਾਉਣ
ਦੇ ਯਤਨ ਭ ਚ ਿਿੱਗੀ ਰਭਹੰਦੀ ਹ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਉਹ ਪਿਾਪਤ ਮਾਭਧਅਮਾੈਂ ਦੀ ਪਰੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹ।
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ਿੋਕਾੈਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਿਾ ਾੈਂ ਉਤੇ ਅਭਧਕਾਰ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਇਹ ਭਚੰਨ੍ ਪਿਬਧ
ੰ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਨਾਿ ਹੀ ਹਰ ਭ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਜਮਾਤਾੈਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੰ ਭਨਸ਼ਭਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾੈਂਦਾ ਹ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ
ਪਿਬਧ
ੰ ਨੰ ਹਾ ੀ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਸੀਮਾ ਾੈਂ ਿਾਈਆੈਂ ਜਾੈਂਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ
ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ ਨੰ ਆਪ

ਾਰ ਇਨ੍ਾੈਂ ਸੀਮਾ ਾੈਂ ਦਾ

ੀ ਭਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਪਜ
ੰ ੀ ਾਦੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਾੈਂ ਨੰ ਕੰਟਰੋਿ

ਕਰਨ ਾਿੀ ਜਮਾਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੰ ਇਿੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ ਗਰ ਦੇ ਭਚੰਨ੍ ਬਣਾਉੈਂਦੀ
ਹ। ਸਾਭਹਤ ਭ ਚ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਕਰਨ ਾਿੇ ਨਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਇਸਤਰੀ-ਮਰਦ ਦੇ
ਭਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਦੁਆਿੇ ਘੁੰਮਣ ਿਿੱਗਦੀ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਇਨ੍ਾੈਂ
ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਿੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਿ ਪੰਜੀਪਤੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਨੰ ਪਿੱਭਕਆੈਂ ਅਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਿ ਹੋਣ ਭ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਭਮਿਦੀ ਹ। ਪਜ
ੰ ੀ ਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਭ ਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਰਮ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਰਾਹੀਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸੀਮਾ ਿਾ ਭਦੰਦਾ ਹ। ਭ ਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਭਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭਚੰਨ੍ਾੈਂ ਦੁਆਿੇ
ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ ੀਂ ਜੀ ਨ-ਸ਼ਿੀ ਰਚਣ ਾਿੇ ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ, ਜਮਾਤਾੈਂ ਜਾੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਿੜਾਈ
ਭਚੰਨ੍-ਭ ਧਾਨਕ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ੀ ਿੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾੈਂ ਅਤੇ ਅਨੁਿ ਮੁਤਾਬਕ ਨ ੇਂ
ਭਚੰਨ੍ ਉਸਾਰਨੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪਿਧਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਿੋਂ ਪਭਹਰਾ ਿਿੱਭਗਆ
ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਤਿੱਤ ਇਹ ਹ ਭਕ ਹਰ ਉਸ ਭ ਅਕਤੀ, ਜਮਾਤ ਜਾੈਂ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ, ਜੋ ਪਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਈ ਜਝ
ਰਹੀ ਹ, ਇਹ ਿੜਾਈ ਚਾਰ ਪਿੱਧਰਾੈਂ ਉਤੇ ਿੜਨੀ ਪਦ
ੈਂ ੀ ਹ। ਪਿਭਕਰਤੀ ਨਾਿ ਨ ਾੈਂ ਭ ਭਗਆਨ ਅਪਣਾ ਕੇ,
ਸਮਾਭਜਕ-ਆਰਭਥਕ ਤਾਕਤਾੈਂ ਨਾਿ ਨ ੀਂ ਭ ਕਾਸ ਾਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਿਤ
ੁ ਾ
ਾਿੀਆੈਂ ਤਾਕਤਾੈਂ ਨਾਿ ਆਪਣੀ ਪਿਿੁਿੱਤਾ ਿਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾੈਂ ਟਿੱਕਰ ਉਿਾਰ ਕੇ, ਕਤੀ ਭਚੰਨ੍ ਭ ਧਾਨ ਨਾਿ
ਆਪਣਾ ਨ ਾੈਂ ਭਚੰਨ੍ ਪਿਬਧ
ੰ ਉਸਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮ
ੌ਼ ਇਹ ਚਾਰ ਪਿੱਧਰੀ ਿੜਾਈ ਨਹੀਂ ਿੜ
ਸਕਦੇ ਤਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੇ ਿ ਕਤ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਰਗ ਦੇ ਭਕਸੇ
ਨਾ ਭਕਸੇ ਰਪ ਭ ਚ ਅੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
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ਿੋਕਤੰਤਰ, ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ
ਿੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਿ ਚਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਅਿੱਗੇ

ਿੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਐਨਸਾਈਕਿੋਪੀਡੀਆ ਬਭਰਟਭਨਕਾ' ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਪਿੀਿਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਕਤੰਤਰ 'ਿੋਕਾੈਂ ਦਾ ਰਾਜ' ਹ
ਅਤੇ 'ਐਨਸਾਈਕਿੋਪੀਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾਨਾ' ਦੀ ਨ -ਸਨਾਤਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਗਣਤੀ ਦਾ ਪਿੱਖ ਿਣ ਾਿੀ
ਪਿੀਿਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਕ ਰਾਜ "ਸ਼ਾਭਸਤ ਪਿੋੜ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾੈਂ ਦੀ ਬਹੁਭਗਣਤੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰ 'ਤੇ ਸੰਮਤੀ
ਦੇਣਾ" ਹ। ਹੁਣ ਿੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਿ ਚਨ ਜਾੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭ ਚਾਰ ਟਾੈਂਦਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ 'ਬਹੁ-ਧੁਨੀ' ਿ
ਿੱ
ਿੱਧ ਭਗਆ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ਭਕ ਹੁਣ ਿੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਪਿਬੰਧ ਨੰ ਭਕਹਾ ਜਾੈਂਦਾ ਹ ਭਜਸ ਭ ਚ ਿੋਕਾੈਂ
ਦੀਆੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਧੁਨੀਆੈਂ ਜਾੈਂ ਆ ਾਜ਼ਾੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਪਿੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭ ਰੋਧ ਭ ਚ ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆੈਂ ਹੋਣ।
ਇਸ ਪਿਬੰਧ ਭ ਚ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਭਪਛੋਕੜ ਇੰਨਾ ਪਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ਭਕ ਇਹ ਆ ਾਜ਼ਾੈਂ ਸਭਹਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇਆਪ ਨੰ ਪਿੱਕਾ ਕਰ ਿੈਂਦੀਆੈਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਪਿਿਾਭ ਤ ੀ ਕਰ ਿੈਂਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚ
ਘਿੱਟ-ਭਗਣਤੀ ਾਿੀ ਗੁੰਝਿ ਜਾੈਂ ਬਹੁ-ਭਗਣਤੀ ਾਿੀ ਗੁੰਝਿ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿ ਮੈਂਬਰ
ਇਕ ਦਜੇ ਨੰ ਕਭਹਣ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਅਿੱਗੇ ਿ ਜਾਣ ਿਈ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿੱਿ ਇਸ
ਤਰ੍ਾੈਂ ੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ਭਕ ਪਿਮਾਭਣਕ ਿੋਕਤੰਤਰ ਪਰ ਜਾੈਂ ਭ ਿਿੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੁਆਿੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹ। ਇਹ ਪਰ ਜਾੈਂ ਦਜੇ ਨੰ ਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਿਈ ਭਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਤੀ ਜਾੈਂ ਪਿਫੁਿੱਿਤਾ
ਿਈ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਨੰ ਜ਼ਰਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹ ਸਗੋਂ ਦਜੇ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਿਾਭ ਤ ਹੋਣ ਨੰ
ਇਕ ਿੋਕਰਾਜ ਭ ਚ, ਅਿੱਗੇ ਜਾਣ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਭਝਆ ਜਾੈਂਦਾ ਹ।
ੀਹ ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦਜੇ ਅਿੱਧ ਭ ਚ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਬਦਿੀ ਹ। ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 1960 ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ
ੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ, ਫਰਾੈਂਸ ਭ ਚ ਭ ਭਦਆਰਥੀਆੈਂ ਦਾ ਪਿੋਟਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਭ ਚ ਕਾਭਿਆੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ,
ਫਿਸਤੀਨੀਆੈਂ ਤੇ ਯਹਦੀਆੈਂ ਦੀ ਸ -ਸਥਾਪਤੀ, ਇਨ੍ਾੈਂ ਸਿ ਘਟਨਾ ਾੈਂ ਨੇ ਪਭਹਿਾੈਂ

ਾੈਂਗ ਸਾੈਂਝ ਦੇ

ਨੁਕਭਤਆੈਂ ਨੰ ਿਿੱਿਣ ਦੀ ਥਾੈਂ, ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਾ ਭਦਿੱਤਾ ਹ। ਭਕਉੈਂਭਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਿਿੱਗ ਭਗਆ
ਹ ਭਕ 'ਸਾੈਂਝ' ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ

ਸਤਰਾੈਂ ਭਪਛੇ ਇਕ ਸ਼ਾਸਕ

ਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਿੱਛਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੋ

ਸਕਦੀ ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਮੰਤ ਦਜੇ ਨੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਜਾੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਛੁਡਾਉੈਂਦਾ ਹੋ ੇ।
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ਤਿੱਥ ਇਹ ਹ ਭਕ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਫੁਿੱਿਤਾ ਿਈ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਬਿ ਦਾ ਆਰੰਿ ਉਸ ੇਿੇ
ਹੀ ਹੋ ਭਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਭਨਨ ਨੇ ਸਟਾਭਿਨ ਨੰ ਰਸ ਭ ਚ ਕੌ਼ਮੀ ਪਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿੇਖ ਭਿਖਣ ਨੰ ਆਭਖਆ
ਸੀ। ਇਨਕਿਾਬ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਿਭਨਨ ਨੇ ਸੋ ੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾੈਂ ਨੰ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ ਘਰਾੈਂ ਜੋਂ ਸੰਗਭਠਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ
ਦਿੀਿ ਇਹ ਸੀ ਭਕ ਆਪਣੇ ਭ ਿਿੱਖਣ ਸੋਚ ਪਿਬਧ
ੰ ਾੈਂ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਭ ਚ ਪਿਫੁਿੱਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੌ਼ਮਾੈਂ
ਇਕ ਨ ੇਂ ਬਹੁ ਕੌ਼ਮੀ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਦੀ ਭਸਰਜਣਾ ਕਰਨਗੀਆੈਂ। ਉਸ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਧਰਾ ਰਭਹ ਭਗਆ ਭਕਉੈਂਭਕ
ਉਸ ਨੇ ਿਭ ਿੱਖ ਿਈ ਗਰ ਰਿੱਖਣ ਾਿੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਭ ਚ ਇਕ ਗਿਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗਿਤੀ ਉਸ ਦਾ
ਇਹ ਭ ਸ਼ ਾਸ਼ ਸੀ ਭਕ ਕਮ
ੌ਼ ੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਦਾ ਿਾ

ਇਕ 'ਬੁਰਜਆ' ਿਾ

ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਭਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਮਿੱਟ

ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਿ ਸਭਹਜੇ ਹੀ ਚਿੱਿ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਕੌ਼ਮੀ
ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਦੇ ਭਨਆਇੈਂ ਅਤੇ ਭ ਚਾਰ-ਪਿਬਧ
ੰ 'ਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਿੱਗੋਂ ਜਾੈਂ ਭਪਛੋਂ
ਇਕ ਭਦਨ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਭਪਛਿੇ ਸਮੇਂ ਭ ਚ ਯਰਪੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪਿਬੰਧਾੈਂ ਭ ਚ ਕਾਫੀ ਿਚਕ ਆਈ ਹ। ਇਹ
ਪਿਬਧ
ੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿੱਟੜਪੰਥੀ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਭ ਚੋਂ ਅਿੱਗੇ ਭਨਕਿੇ ਹਨ ਭਕ ਭ ਕਾਸ ਕੇ ਿ ਨ ੀਨ ਕਾਢ,
ਸੰਗਠਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਨੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਿਾ ਧਾਉਣ ਨਾਿ ਹੀ ਸੰਿ ਹ। ਹੁਣ ਇਹ
'ਿਚਕ' ਅਤੇ 'ਸਥਾਨਕ' ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾੈਂ ਨੰ ੀ ਸਨਾਤਨੀ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਢੰਗਾੈਂ ਨਾਿ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਬੰਧ ਨੰ ਨ ੇਂ
ਸਾੈਂਚੇ ਭ ਚ ਢਾਿਣ ਿਈ ਭਤਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ਭਕ ਕੇਨਸ ਦਾ ਮਾਡਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ
ਬਦਿ ਭਰਹਾ ਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਭਰਹਾ ਹ ਭਕ ਿਗੋਿ ਅਤੇ ਇਭਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪਿਿਾਭ ਤ ਸੋਚ-ਪਿਬਧ
ੰ
ਅਤੇ 'ਸਥਾਨਕ' ਰੰਗ

ਾਿੇ ਮਾਡਿ ਪਿਬਧ
ੰ ਨੰ

ਿੱਧ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਭ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ

ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿੱਦੋ-ਬਦਿ ਜਾੈਂ ਮੁਿੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਭ ਚ ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ, ਪਾਸੇ
ਉਤੇ ਪਏ ਅਿੱਡ ਭ ਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪ-ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਨਾਿ ਿਣ ਭ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆੈਂ
ਹਨ। ਅਭਜਹੇ ਉਪ-ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਭ ਚ ਮਜਦ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਪਰ ਅਿੱਡਰੇ ਭਕਰਦਾਰ

ਾਿੀ ਕੰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ

ਰਤ ਸਕਣ ਭ ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜਪਾਨੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।
ਸੰਖਪ
ੇ ਭ ਚ ਭਕਸੇ ਪਿਬਧ
ੰ ਦਾ ਪਤਨ, ਬਚਾਉ ਜਾ ਤਰਿੱਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗਿੱਿ ਉਤੇ ਭਨਰਿਰ ਹ ਭਕ ਉਹ
ਦਜੇ ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਨੰ ਭਕਸ ਹਿੱਦ ਤਕ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਾਿ ਿ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਹ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਹਸਤੀ
ਅੰਤਰ-ਭਨਰਿਰ ਜਾੈਂ ਟਾੈਂਦਰੇ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਜ਼ਰਰ ਹ ਪਰ ਪਰੇ ਤਰ 'ਤੇ ਦਜੇ ਉਤੇ ਜੀ ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿੱਿ
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ਇਕ ਭ ਅਕਤੀ, ਸੰਘ, ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾੈਂ ਭਖਿੱਤੇ ਸਿ ਬਾਰੇ ਸਿੱਚ ਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਮਨੋਭ ਭਗਆਨਕ,
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਭਤਕ ਜਾੈਂ ਸਰੀਰਕ ਭਖਿੱਤੇ ਜੋ ਿਗੋਭਿਕ, ਇਭਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਚਾਰ
ਹਨ, ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਸਥਾਈ ਹਨ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਅਗਿੀ

ਿੱਡੀ ਤਬਦੀਿੀ

ਾਿੇ

ਾਪਰਨ ਤਕ। ਇਹ ਗਿੱਿ

ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਨੰ ਜੋੜਨ ਨਾਿ ਿੱਧ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾੈਂਦੀ ਹ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾੈਂ
ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।
ਭਜਉੈਂ-ਭਜਉੈਂ ਮੁਕਾਬਿਾ ਧ
ਿੱ ਭਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਿੋਕਾੈਂ ਦੇ ਿੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਨੰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੱਖਾੈਂ
ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣ ਾਿਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪਿਬਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹ, ਹਰ ਪਿਬਧ
ੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਾਸਤੇ
ਮਜ਼ਬਰ ਹੋ ਭਰਹਾ ਹ। ਹਰ ਪਿਬੰਧ ਦਾ ਰਾਜ- ਰਗ

ੀ ਆਪਣੀ ਪਿਿੁਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭ ਕਾਸ ਨੰ

ਭਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਹਿ ਭ ਚ ਹ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਭ ਕਭਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਭ ਚ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ
ਪੈਂਡਾ ਤਅ ਕਰਨਾ ਹ, ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਇਸ ਕਾਹਿ ਭ ਚ ਬੇਭਨਯਮਾੈਂ ਅਤੇ ਬੇਭਕਰਕ ੀ ਹੋ ਭਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਦਜੇ
ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਨੰ ਭ ਕਾਸ ਦੇ ਨਾੈਂ ਉਤੇ ਦਰੜ ਕੇ ਅਿੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।
ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੇ ਅਿੱਜ ਇਸ ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹ ਭਜਥੇ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਨੰ
ਇਕ ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਹਿ ਭ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਿੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਡ
ਿੱ ਾ ਪਿਸ਼ਨ ਹ। ਸਿ ਮੁਕਤੀ
ਿਭਹਰਾੈਂ ਜੋ ਸਮਕਾਿੀ ਸ -ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਪਿਿਾਭ ਤ ਹਨ, ਇਸ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਾਿੇ ਇਿੱਕ ਾਦ
ਭ ਰੁਿੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਭਠਤ ਜਤਨ ਹਨ ਿਾ ੇਂ ਕਈ ਾਰ ਇਨ੍ਾੈਂ ਿਭਹਰਾੈਂ ਦੇ ਮੰਤ ਕੁਝ ਧੁੰਦਿੇ ਹੀ ਭਕਉੈਂ ਨਾ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜੋ ਰਾਜ, ਆਧੁਭਨਕ ਬਣਾਉਣ ਾਿੀਆੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਨੰ ਭਬਨਾੈਂ ਭਕਸੇ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਪਿੱਖੀ ਭਦਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਮੁਖ
ਿੱ ੀ ਮਾਮਭਿਆੈਂ ਨੰ ਭ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਭਬਨਾ ਖੁਿੱਿ੍ ਦੇ ਭਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭ ਿਿੱਖਣ ਕੌ਼ਮੀਅਤਾੈਂ
ਅਤੇ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਭ ਚ ਭਤਿੱਖਾ ਪਿਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਅਣਸੁਰਿੱਭਖਆ ਦੀ ਿਾ ਨਾ ਜਗਾਉੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਫਰ ਇਸ ਸਭਥਤੀ ਨੰ
ਨਭਜਿੱਠਣ ਿਈ ਰਾਜ ਿੱਿੋਂ ਜਦ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ-ਚੇਤਨ ਿਭਹਰਾੈਂ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਫਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹ ਤਾੈਂ
ਮਾਮਿਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਿਦਾਰ ਬਣ ਜਾੈਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਿੋਕਾੈਂ ਭ ਚ 'ਮੁਖ
ਿੱ -ਧਾਰਾ' ਨਾਿੋਂ ਟੁਿੱਟਣ ਦੀ ਭਬਰਤੀ,
ਭਚੰਤਾ ਅਤੇ ਖਨਖਰਾਬਾ ਧ
ਿੱ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਇਕ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੰ ਇਕ ਪਿਤੀਕਰਮ
ਿਭਹਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰ ਭ ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪ ਗ
ੇ ਾ। ਪਿਤੀਕਰਮ ਿਭਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਕਸੇ ਭਜ਼ਆਦਤੀ ਜਾੈਂ
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ਿਾਪਰ ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਭਜ ੇਂ ਮੰਡਿ ਕਭਮਸ਼ਨ ਦੀਆੈਂ ਭਸਫਾਰਸ਼ਾੈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਿਾਗ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਚਿੱਿੀ ਭ ਭਦਆਰਥੀ ਿਭਹਰ ਜਾੈਂ ਭਕਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾੈਂ ਭਬਿੱਿ ਬਾਰੇ ਭਪਛਿੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਸਰ ਚਿੱਿੀਆੈਂ
ਭਕਰਤੀ ਅਤੇ ਭਕਸਾਨ ਿਭਹਰਾੈਂ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰ ਉਹ ਹ ਜੋ ਰਾਜ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਇਸ ਿਈ ਚਿੱਿਦੀ ਹ ਭਕ ਉਹ
ਉਨ੍ਾੈਂ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਾੈਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰ ਭਰਹਾ ਹ ਜੋ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ (ਨਸਿੀ) ਅੰਤਰਾੈਂ ਨਾਿ
ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌ਼ਮੀ ਸਮਹਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਿਭਹਰਾੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਭਕ ਪਿਧਾਨ ਰਾਜ
ਰਗ ਿੋਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਿੁਿੱਭਟਆ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਪਿਿੁਤਾ ਦਾ ਭਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹ। ਇਕ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ
ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਕ ਪਿਤੀਕਰਮ ਿਭਹਰ ਨਾਿ ਕੇ ਿ ਹਮਦਰਦੀ ਭਜਤਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹ, ਇਹ ਭਧਆਨ
ਭ ਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਭਕ ਿਭਹਰ ਦਾ ਗੁਿੱਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭਕਸ ਭਜ਼ਆਦਤੀ ਅਤੇ ਿਾਪਿ ਾਹੀ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਹ, ਉਸ ਦੀ
ਪਿਭਕਰਤੀ ਕੀ ਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁਿੱਚੀ ਪਿ ਾਹ ਭਕੰਨੀ ਕੁ ਪਿਮਾਭਣਕ ਹ। ਪਰ
ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਕ ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰ ਨਾਿ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ
ਹ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਿ ਭ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।
ਇਕ ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰ ਨਾਿ ਜੁੜਨ ਜਾੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਿ ਭ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਕ
ਭ ਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਿਣਾ ਹ, ਿਭਹਰ ਦੇ ਿੋਕਾੈਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀਆੈਂ ਅਤੇ ਅਭਧਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ
ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਆਉਣਾ ਹ। ਇਸ ਮੰਤ ਿਈ ਭਰਪੋਰਟਾੈਂ ਭਿਖਣੀਆੈਂ, ਮੀਭਟੰਗਾੈਂ ਨੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਿਭਹਰ
ਦੇ ਕਰਮੀਆੈਂ ਨੰ ਭਮਿ ਰਤਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਭਕਿਆ ਦਾ ਭਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਿ ਹੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ
ਇਹ ੀ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹ ਭਕ ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰ ਦੇ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਭ ਰੋਧੀ ਭਧਰ ਦੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਬਾਰੇ ੀ
ਸੁਚੇਤ ਰਿੱਖੇ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰ

ਿੱਿੋਂ ਕੋਈ ਭਜ਼ਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹ ਜਾੈਂ ਸੰਿ

ਹ, ਉਸ

ਿੱਿ

ੀ ਭਧਆਨ

ਭਦ ਾਏ।
ਸਾਰੇ ਭ ਸ਼

ਭ ਚ ਹੀ ਰਾਜ ਤਣ ਜਾੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ

ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰਾੈਂ ਨਾਿ ਜੋੜ ਿੈਂਦੇ ਹਨ- ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਅਨੁਿ ਭ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਜਾੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ੀ ਭਮਸਾਿ
ਿਾਰਤ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਜੀ ਜਰਨਿਾੈਂ ਿੱਿੋਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਦੀ ਅਿੋਚਨਾ ਹ
ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਜੰਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋਕਾੈਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨ, ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਗ਼ਰਕਾਨਨ
ੰ ੀ ਤਰ 'ਤੇ ਭਹਰਾਸਤ ਭ ਚ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਅ ਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹ।
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ਇਕ ਰਾਜ ਿਈ, ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਿੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਕ ਹ ਜੇ ਸੰਗਠਨ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਇਕ ਪਿਤੀਕਰਮ ਿਭਹਰ ਨਾਿ ਜੋੜ ਿੈਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਪਿਤੀਕਰਮ-ਿਭਹਰ ਜੋ ਭਕਸੇ ਅਭਜਹੇ
ਕਦਮ ਭ ਰੁਿੱਧ ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਭ ਚ ਰਭਹ ਰਹੀ ਭਕਸੇ ਕਮ
ੌ਼ ਜਾੈਂ ਿੋਕਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆੈਂ ਨੰ ਪਿੱਕਾ
ਕਰਨ ਿਈ ਭਕਸੇ ਭ ਰੋਧੀ ਭਧਰ ਉਤੇ ਹਮਿੇ ਨਾਿ ਹ। ਪਰ ਰਾਜ

ਿੱਿੋਂ ਅਿੋਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਜੇ

ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਮੁਕਤੀ ਿਈ ਿੜ ਰਹੇ ਿੋਕਾੈਂ ਨਾਿ ਜੁੜ ਭਰਹਾ ਹ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆੈਂ ਖੋਹ
ਿਈਆੈਂ ਗਈਆੈਂ ਹਨ।
ਭਕਸੇ ਿਭਹਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਤਿੱਤ ਬਾਰੇ ਭਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੰ ਯ.ਐਨ. ਦੇ
ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾੈਂ ਦੀ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਿੰਘਣਾ ਪ ਗ
ੇ ਾ। ਭਮਸਾਿ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੰ ਪਿ ਾਣ
ਹੋਇਆ "ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਸਬੰਧੀ ਭ ਸ਼

ਐਿਾਨਨਾਮਾ" ਮੁਢਿੇ "ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ" ਦਾ ਅਤੇ ਸਿ

ਇਸਤਰੀਆੈਂ, ਅਤੇ ਮਰਦਾੈਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆੈਂ- ਡ
ਿੱ ੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ 'ਬਰਾਬਰ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ' ਦਾ ਭਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹ।
ਇਹ ਭਜ਼ਕਰ ਭਨਰਪੇਖ ਹ, ਸਭਥਤੀ ਅਤੇ ਪਿਸਗ
ੰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਭਕਉੈਂਭਕ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਪਿ ਚਨ ਉਨੀ ੀਂ
ਸਦੀ ਦੇ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਪਰਾਡਾਈਮ ਤੋਂ ਪਿਿਾਭ ਤ ਹ, ਇਸ ਿਈ ਇਸ ਭ ਚ ਉਨ੍ਾੈਂ ਕੌ਼ਮੀਅਤਾੈਂ,
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਆਭਦ ਦਾ ਭਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਬਣਨ ਿਈ ਜਝ ਰਹੀਆੈਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ "ਭਸ ਿ
ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀਨਾਮਾ" 23 ਮਾਰਚ 1976 ਨੰ ਅਮਿ ਭ ਚ
ਭਿਆੈਂਦਾ ਭਗਆ ਉਸ ਭ ਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਭਕਹਾ ਭਗਆ ਹ ਭਕ "ਸਿ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਆਤਮ-ਭਨਰਣੇ ਦਾ ਅਭਧਕਾਰ
ਹ। ਉਸ ਅਭਧਕਾਰ ਨਾਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਭਥਕ, ਸਮਾਭਜਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭ ਕਾਸ ਨੰ
ਅਿੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਥੇ 'ਸਿ ਿੋਕ' ਸ਼ਬਦ ਭ ਚ ਇਕ ਅਰਥ ਜ਼ਰਰ ਹ ਭਜਸ ਨੰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਿੋਕਾੈਂ ਨਾਿ
ਜੋਭੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ ਅਜੇ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਬਣਨ ਿਈ ਜਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ

ਾਸਤੇ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਬਾਊ ਜਿੇ ਨੰ ਿਾਹੁਣ ਿਈ ਿਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਰਤਮਾਨ ਿਗੋਭਿਕ ਹਿੱਦਾੈਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਿ ਭਨਸ਼ਭਚਤ ਕੀਤੀਆੈਂ ਹੋਈਆੈਂ ਹਨ।
ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਕੋਿ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਭਤਹਾਸਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਧਣ
ਨਾਿ ਇਹ ਹਿੱਦਾੈਂ ਨ ੇਂ ਭਸਭਰਓੈਂ ਭਨਸ਼ਭਚਤ ਕਰਨੀਆੈਂ ਪਣਗੀਆੈਂ। ਇਕ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੰ
ਨ ੀਆੈਂ ਿਗੋਭਿਕ ਹਿੱਦਾੈਂ ਿਈ ਿੜ ਰਹੇ ਿੋਕਾੈਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਭਨਰਣਾ ਿਣਾ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਿੀ
ਿਭਹਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਿਮਾਭਣਕ ਭਨਰਣਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਹੀ ਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁਿੱਖ
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ਭ ਭਗਆਨੀ, ਿਾਸ਼ਾਈ, ਪਰਾਿਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਭਤਹਾਸਕ ਪਿਭਕਰਤੀ ਾਿਾ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਿਏ
ਭਨਰਣੇ ਨਾਿ ਜੇ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੰ ਭਕਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭ ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹ ਤਾੈਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹ ਭਕਉੈਂਭਕ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਿੋਕਾੈਂ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ੇਗਾ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਆਪਣੇ
ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਤੋਂ ਾੈਂਭਝਆੈਂ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹ।
ਇਹ ਯ.ਐਨ. ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ 'ਕਮ
ੌ਼ ' ਦੇ ਸੰਕਿਪ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਸੋਚ-ਸੰਗਠਨ (ਪਰਾਡਾਈਮ)
ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾੈਂ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਅਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚਧਾਰਾ ਤੋਂ ੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ
ਸੋਚਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭ ਅਕਤੀ ਇਕ ਸੰਗਭਠਤ ਆਤਮ (ਸਬਜਕਟ) ਹ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਅੰਤਰੀ
ਮੰਤ ਹ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਭਜਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਸਥਾਈ, ਸੰਗਭਠਤ ਅਤੇ ਪਿਾਸਰੀਰਕ ਇਕਾਈ ਹ ਤਾੈਂ ਦਬਾਉਣ ਾਿੇ ਅਤੇ ਦਿੱਬੇ ਜਾਣ ਾਿੇ
ਪਿਾਧੀਨ ਅਤੇ ਪਿਾਧੀਨ ਕਰਨ ਾਿੇ ਭ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਿਈ
ਇਸ ਪਿ ਚਨ ਭ ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨੇ ਪਣਗੇ। 'ਭਨਰਪੇਖ' ਅਤੇ 'ਸਾਪੇਖ' ਜਾੈਂ ਪਿਸੰਭਗਤ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਭਕ ਿਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁਿੱਖੀ ਪਿਫੁਿੱਿਤਾ ਿਈ
ਅਭਹਮ ਹ ਤਾੈਂ ਇਸ ਅਭਧਕਾਰ ਨੰ ਪਿਸੰਗ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਜਸ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚ ਇਹ
ਅਭਧਕਾਰ ਮੰਭਗਆ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹ ਉਸ ਨੰ ੀ ੇਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਜੇ ਅਭਧਕਾਰ ਮੰਗਣ ਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦਬਾਊ
ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਿੁਤਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ਤਾੈਂ ਇਸ ਅਭਧਕਾਰ ਉਤੇ ਸਗੋਂ ਰੋਕ
ਿਾਉਣੀ ਪ ੇਗੀ। ਇਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਧਕਾਰ ਨੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਤਾੈਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹ ਜੇ ਦਜੇ ਦੀ ਸਮਾਜ
ਭਹਤਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਮਤੀ ਸੰਿ ਹੋ ੇ।
ਦਜੇ ਸ਼ਬਦਾੈਂ ਭ ਚ ਸਮੁਿੱਚੇ ਭਨਆੈਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਨ ਬਾਰੇ ਭ ਚਾਰ ਨੰ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਨਾਿੋਂ ਤੋਭੜਆ ਨਹੀਂ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਜਥੇ ਇਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਧਕਾਰ ਨਾਿ ਇਕ ਇਭਤਹਾਸ ਦਾ ਭਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੰਤੁਿਨ
ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ। ਉਸ ਦੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਿ ਭਧਰ ਪਾਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਇਨ੍ਾੈਂ
ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਭਨਰਣੇ ਅਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਕ ਅਭਜਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਭ ਚ ਿਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਭਜਸ ਨੰ "ਏ
ਭਥਊਰੀ ਔਫ ਜਸਭਟਸ" ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਹਨ ਰਾਿਸ "ਭ ਚਾਰ ਾਦੀ ਸੰਤੁਿਨ" ਆਖਦਾ ਹ। ਪਰ ਭਕਸੇ ਰਾਜ
ਨੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਕ ਉਹ "ਸੰਤੁਿਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਖੜ੍ੋਤ ਨੰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ
ਪਿਗਤੀਸ਼ੀਿ, ਭ ਚਾਰ ਾਦੀ ਸੰਤੁਿਨ ਦੀ ਭਨੰਭਦਆ ਕਰ ਾਈ ਜਾ ।ੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਅਰਥਾੈਂ ਭ ਚ 'ਸੰਤੁਿਨ' ਇਕ
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ਭਨਆੈਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹ ਤਾਕਤ ਖੇਡ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਿਈ ਇਕ ਹੋਰ ਝਗੜੇ

ਾਿਾ ਮਸਿਾ ਹ, ਭਹੰਸਾ : ਉਹ ਸਰੀਰਕ

ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਇਕ ਿੁਟ
ਿੱ ੇ ਹੋਏ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਾਪਸ ਿਣ ਿਈ ਜਾੈਂ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਤੇ ਇਭਤਹਾਸਕ ਤਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼
ਪਰ ਨਾ ਭਮਿੇ ਅਭਧਕਾਰ ਨੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਿਈ ਰਤੀ ਜਾੈਂਦੀ ਹ। ਭਜ ੇਂ ਪਿੋਿਤਾਰੀ ਿੋਕਾੈਂ (ਭਕਰਤੀਆੈਂ ਅਤੇ
ਕਾਭਮਆੈਂ) ਦੇ ਹਿੱਕ ਜੋ ਪਜ
ੰ ੀ ਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਆਮ ਤਰ 'ਤੇ
ਉਨ੍ਾੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਦੀ ਰਾਜ ਿੋਂ ਅਿੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹ ਜੋ ਭਹੰਸਾ ਰਤਣ ਾਿੀਆੈਂ ਿਭਹਰਾੈਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤਾੈਂ ਇਹੀ ਹ ਭਕ ਇਕ ਮੁਕਤੀ-ਿਖਭਸ਼ਤ ਜਾੈਂ ਭਸ ਿ ਿਭਹਰ ਆਪਣੇ ਦਾਈਏ ਉਤੇ
ਗੁਫਤਗ ਅਤੇ ਅਭਹੰਸਕ ਸਾਧਨਾੈਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਿਾ ਭਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਜੋ ਪੁਭਿਸ
ਅਤੇ ਫਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਿ ਚਿਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਿਭਹਰ ਨੰ ਰੋਕਣ ਿਈ ਸੰਗਭਠਤ ਭਹੰਸਾ ਰਤਣੋਂ ਗੁਰੇਜ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਕਉੈਂਭਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਿੋਟ ਅਤੇ ਸੜੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਕਾਰਨ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਅਭਧਕਾਰ ਾਪਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਕੋਿ ਮੁਕਤੀ-ਿਖਭਸ਼ਤ ਭਹੰਸਾ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।
ਇਭਤਹਾਸ ਨੇ ਅਜੇ ਪਭਹਿੇ ਗਾੈਂਧੀ ਾਦੀ ਅਭਹੰਸਕ ਰਾਜ ਨੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਭਦਿੱਤਾ। ਗਾੈਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਅਿੱਜ ਭ ਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਹੰਸਕ ਰਾਜਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਭਿਸ ਅਤੇ ਫਜ ਸ਼ਕਤੀ
ਿੋਕ-ਭਪਿਯ ਿਭਹਰਾੈਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਈ

ਰਤਦਾ ਹ ਤਾੈਂ ਭਕ ਇਸ ਨਾਿ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ ਦੀ ਭਮਆਦ ਨੰ

ਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਰਾਜ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਕੁਝ
ਿੱ
ਉਦਯੋਗ ਪਭਰ ਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਟਿੱਬਰਾੈਂ ਦੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਨੰ ਸੁਰਿੱਭਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿੋਫਸਰ ਉਪੇਂਦਰ ਬਖਸ਼ੀ (ਭਦਿੱਿੀ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਦੇ ਰਤਮਾਨ ਾਈਸ ਚਾੈਂਸਿਰ) ਪਿਭਸਿੱਧ ਕਾਨਨ
ੰ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਨਬੰਧ "ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਤੋਂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰ ਤਿੱਕ" ਭ ਚ ਕਭਹੰਦੇ
ਹਨ: "ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਦਾ ਪਿ ਚਨ ਜੋ ਇਸ ਭ ਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਹ ਭਕ ਭਹੰਸਾ ਭਕਸੇ ੀ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ
ਦੇ ਮਾਡਿ ਦੇ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਹ, ਇਸ ਇਭਤਹਾਸਕ ਸਿੱਚ ਨੰ ਕਦੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹ ਭਕ ਨ ੇਂ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਦੀ ਭਸਰਜਣਾ
ਭਹੰਸਾ ਨਾਿ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।" ਇਸ ਿਈ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ ਜੇ ਇਹ ਿਿੱਗੇ ਭਕ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਦੀ
ਾਪਸੀ ਜਾੈਂ ਭਸਰਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਭਠਤ ਭਹੰਸਾ ਨੰ ਭਹੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਨਾਿ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ਤਾੈਂ ਇਸ
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ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਭਹੰਸਾ ਨੰ ਭਬਨਾੈਂ ਦੁਭਚਿੱਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ
ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਭਕ ਅਭਜਹੇ ਸਮਰਥਨ ੇਿੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਹੋਏ "ਭ ਚਾਰ ਾਦੀ ਸੰਤੁਿਨ" ਅਤੇ
ਦਭਜਆੈਂ ਪਿਤੀ ਸਭਹ ਜਾੈਂ ਬਰਾਬਰ ਭਨਆੈਂ ਨੰ ਅਿੱਖੋਂ ਉਹਿੇ ਕਰ ਦੇਣ।
ਉਪਰ ਪਿਗਟ ਕੀਤੇ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਨੰ ਹੋਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆੈਂ ਕੇਸ ਉਦਾਹਰਨਾੈਂ ਿ ਸਕਦੇ ਹਾੈਂ। ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਭਹਰ ਿੋਕ-ਭਪਿਯ ਹ। ਇਹ ਮੁਸਿਮਾਨਾੈਂ ਤਕ
ਸੀਮਤ ਰਭਹਣ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਇਕ ਜਨ-ਉਿਾਰ ਹ। ਇਸ ਉਿਾਰ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਕਾਰਨ ਿਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ
ਭਖਿੱਤੇ ਪਿਤੀ ਅਸੰਤੁਭਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆੈਂ ਨੰ ਸੁਭਸਿੱਭਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਾੈਂ
ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਨੰ ਸ -ਭਨਰਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਿੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾੈਂ ਿਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ ਨੇ
ਇਸ ਨੰ ਭਨਰਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹ। ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਾੈਂ ਿੋਕਾੈਂ ਭ ਚ ਅਭ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਹਿੱਦ ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨ ੇਂ ਸਾਭਹਬਾੈਂ ਦਾ ਇਸ ਭਖਿੱਤੇ ਨੰ ਇਕ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦਰੀ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਿੇ 'ਮਜ ਘਰ' ਜੋਂ
ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹ। ਇਸ ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਿੋਕਾੈਂ ਨੇ ਅਿੱਗੋਂ ਭਪਛੋਂ ਭ ਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਖਿੱਤੇ ਦੇ ਭਹੰਦ ੀ
ਇਸ ਭਨਰਿਰ ਆਰਭਥਕਤਾ ਤੋਂ ਪਿਿਾ ਤ ਹਨ ਪਰ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਿ ਇਕ ਧਰਮ-ਅਧਾਭਰਤ ਸਬੰਧ
ਬਣਾ ਬਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਈ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਥਤੀ ਦੀ ਪਿਮਾਭਣਕ ਸਮਝ ਿਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਅਸਮਰਥ
ਕਰ ਭਿਆ ਹ।
ਇਸ ਿਭਹਰ ਭ ਚ ਿੱਖ ਾਦੀ ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਧਾਰਭਮਕ ਿਾ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਰਾਜ

ਿੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਿਾਪਰ ਾਹੀ ਅਤੇ ਭਖਿੱਤੇ ਨੰ ਆਪਣੀਆੈਂ ਕਮ
ੌ਼ ੀ

ਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਨੰ ਪਿਫੁਿੱਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਭਗਆ ਦੇਣ ਉਤੇ ਹ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਹੀ
ਜੁਭੜਆ ਹੋਇਆ ਹ : ਇਥੋਂ ਦੀਆੈਂ ਚੁਣੀਆੈਂ ਹੋਈਆੈਂ ਸਰਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਪਿੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਿੇ ਢੰਗ ਨਾਿ
ਡੇਗ ਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾੈਂ ਭ ਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਭਖਿੱਤੇ ਨੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰ 'ਤੇ ਿੱਸ ਭ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।
ਇਕ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਿਈ ਇਸ ਸਭਥਤੀ ਦੀ ਗੁਝ
ੰ ਿਦਾਰ ਬਣਤਰ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਇਸ
ਿਭਹਰ ਦੇ ਪਿਮਾਭਣਕ ਮੁਕਤੀ ਤਿੱਤ ਦਾ ਪਿੱਖ ਪਰਨ ਅਤੇ ਿਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਿੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਿ ਹੀ ਇਕ
ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਿਈ ਇਹ ੀ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹ ਭਕ ਉਹ ਿਭਹਰ ਦੇ ਅਸੰਤਿ
ੁ ਨ ਦਾ ੀ ਭਜ਼ਕਰ ਕਰੇ ਜੋ
ਮੁਸਭਿਮ ਸਥਾਨਕਤਾ ਾਦ ਅਤੇ ਭਹੰਦ ਕੇਂਦਰ ਾਦ ਨਾਿ ਉਪਭਜਆ ਹ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆੈਂ ਿਈ ਯੋਗ ਅਤੇ
ਿਰਪਰਤਾ
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ਭ ਿਿੱਖਣ ਸੁਗਧ
ੰ ਹੋ ੇ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਿਮਾਨ ਇਕਿੱਿੇ ਰਭਹ ਗਏ ਜਾੈਂ ਕਰ ਭਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾੈਂ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌ਼ਮ ਾਦ ਦੇ ਪਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹੀ ਰਭਹ ਜਾਣਗੇ। ਭਕਸੇ

ੀ ਅਕਿਮੰਦ ਰਾਜ ਨੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ

ਮੁਸਿਮਾਨਾੈਂ ਨੰ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪਣਗੇ। ਿਾ ੇਂ ਉਹ ਫਡਰਿ ਜਾੈਂ ਕਨਫਡਰਿ ਢਾੈਂਚੇ ਭ ਚ ਹੀ ਭਕਉੈਂ ਨਾ
ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੋਰ ਭਕਿਆ ੰਤ ਭਖਿੱਤਾ ਹ ਜੋ ਸਝ-ਬਝ

ਾਿੀ ਸਮਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ। ਮਜਦਾ

ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਹਭਥਆਰਬੰਦ ਿਭਹਰ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੰ
ਮੁਿੱਖ ਤਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਾਦੀ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਮਾਡਿ ਭਜਸ ਨੇ ਇਿੱਕ-ਮੁਖੀ
ਅਤੇ ਿੋਟ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆੈਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਭਕਸਾਨ ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਭ ਚ ਭਨਰੰਤਰ ਆਈ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਦੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਭਤਕਤਾ ਨੰ
ਸੰਗਭਠਤ ਰਪ ਭ ਚ ਦੇਖਦੀ ਹ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਿ ਅਭਨਆੈਂ,
ਬਭਿਊ ਸਟਾਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ, 1984 ਭ ਚ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਦਾ ਡ
ਿੱ ੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੰਘਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਦੋਸ਼ੀਆੈਂ
ਨੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਸਿ ਕਾਰਨਾੈਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹ ਡ
ੰ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਕਾੈਂਗਰਸ ਦਾ
ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਨਾਿ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਇਕ ਭਖਿੱਤਾ ਭਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਭਜਸ ਭ ਚ ਉਹ "ਆਜ਼ਾਦੀ"
ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਾਿੇ ਸਿ ਗਰੁਪ
ਿੱ ਾੈਂ ਭ ਚ ਇਹ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਭਕ
ਭਸਿੱਖ ਹੀ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌ਼ਮ ਾਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਭਸਿੱਖ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਭ ਚ ਕੋਈ
ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਭਸਿੱਖ ਹੀ ਮੁਖ
ਿੱ ਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਭਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਨੰ ਅਿੱਗੇ ਚਿਾਉਣ

ਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ

ਭਸਰਜਣਹਾਰ ਹਨ। ਭਕਉੈਂਭਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਹੰਦ ਕੁਝ ਇਭਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾੈਂ

ਜੋਂ

ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਿੱਿੋਂ ਮੁਿੱਖ ਮੋੜ ਭਗਆ ਹ, ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌ਼ਮ ਾਦ ਦੀ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਸੰਿਾਿਣ ਦੀ
ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਆਈ ਹ। ਇਭਤਹਾਸਕ ਸਭਥਤੀ ਦਾ ਹਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਨੰ ਿਭ ਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਹੰਦ ਨੇ ਮੁਖ
ਿੱ ਤਰ 'ਤੇ ਭਹੰਦ ਕੇਂਦਰ ਨਾਿ ਨਾਤਾ ਜੋੜੀ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਭਨਰਣਾ
ਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌ਼ਮ ਾਦ ਨੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਭਹਮੰਡੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਾਿੇ ਅਤੇ ਭ ਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਾਿੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਸਿੱਖ ਗੁਰਆੈਂ ਦੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱਗੇ ਿ ਜਾਣ ਦੀ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਕੋਿ ਹੀ ਰਭਹ ਗਈ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ
ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ਾ ਨ ਾਦੀ ਜਾੈਂ ਭਫਰਕਾਪਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹ ਭਜ ੇਂ ਕੇਂਦਰ ਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਿੱਿੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾੈਂਦਾ ਹ,
25

“kOLmI afjLfdI vwl” lyKk : zf[ gurBgq isMG

ਇਹ "ਕੌ਼ਮ ਾਦੀ" ਹ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰ "ਸੋ ੀਅਤ" ਅਰਥਾੈਂ ਭ ਚ ਸਮਭਝਆ ਜਾ ੇ ਜੋ ਅਰਥ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਨ ੇਂ
ਪਿਬਧ
ੰ -ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾੈਂ ਦੀ ਕਨਫਡਰੇਸ਼ਨ-ਭ ਚ

ੀ ਸ ੀਭਕਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਤੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਧਰਾੈਂ ਉਤੇ

ਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਿ ਹੋ ਕੇ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਨਾਿ ਇਕ ਸਬੁਧ
ਿੱ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾੈਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਮਿਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੀਜੀ
ਭਧਰ ਦੇ ਭਖਿੱਤਈ-ਕੌ਼ਮ ਾਦ ਨੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾੈਂ, ਿਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਪੁਭਿਸ ਅਤੇ ਫਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਿ
ਨਭਜਿੱਠਣ ਦੀ ਠਾਣ ਕੇ ਿਗਿਗ ਅਿੱਡ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਭ ਚ ਪਾ ਭਦਿੱਤਾ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਇਹ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਬਣ
ਭਰਹਾ ਹ ਭਕ ਉਹ ਬੇਭਕਰਕ ਤਾਕਤ ਾਿੇ ਿਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 'ਗ਼ੁਿਾਮ' ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਾੈਂ ਿਈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ
ਬਣਦਾ ਹ। ਇਕ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕੋਿ, ਜੋ ਇਨ੍ਾੈਂ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਰਣਾੈਂ ਨੰ ਸਮਝਦਾ ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਭਸਿੱਖ ਪਿਧਾਨ ਹਭਥਆਰਬੰਦ ਿਭਹਰ ਦੇ ਪਿਮਾਭਣਕ ਮੁਕਤੀ ਤਿੱਤ ਨਾਿ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਨਾਿ ਹੀ ਅਭਧਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੰ ਕੌ਼ਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਜਾਣ

ਾਿੀਆੈਂ ਘਟਨਾ ਾੈਂ ਅਤੇ

ਭਕਭਰਆ ਾੈਂ ਦੀ ਅਿੋਚਨਾ ੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ।
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ਿਾਰਤੀ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਜਾੈਂ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ?
ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਭਸੰਘ ਿੌਂਗੋ ਾਿ ਦੇ ਧਰਮ-ਯੁਧ
ਿੱ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਿਈ ਇਕ ਗ
ੰ ਾਰ
ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ ਹ। ਪਾਣੀਆੈਂ ਦੀ ਠੀਕ ਡ
ੰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਭਹਬ ਦੇ ਮਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ

ਡ
ੰ ਭਪਛੋਂ ਪਦਾ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਸਾੈਂ ੀ

ੰਡ, ਭਕਸਾਨੀ ਿਈ ਭਨਆੈਂ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੀ ਭਸਿੱਖ ਪਿਧਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਿਈ ਿਾਰਤੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਥਾੈਂ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਛੇੜੇ ਸ਼ਾੈਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਿ ਹਿੱਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਿੱਿ ਸੰਤ ਿੌਂਗੋ ਾਿ ਨਾਿ ਕੀਤੇ ਸਮਝਤੇ ਜੋਂ
ਭਿਖਤਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਉਸ ਨੰ ਹਭਰਆਣੇ ਿੱਿੋਂ ਭ ਰੋਧ ਕਰ ਾ ਕੇ ਉੈਂਜ ਖਿੱਟੇ ਭ ਚ ਪੁਆ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌ਼ਮੀਅਤ, ਭਜਸ ਦੀ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ, ਬਹੁਤੇ ਭਹੰਦ

ਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ

ਮੁਿੱਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਭਥਕ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਨਾਿ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਕੋਿ ਰਭਹ
ਗਈ ਹ, ਇਹ ਮਭਹਸਸ ਕਰਦੀ ਹ ਭਕ ਇਭਤਹਾਸਕ ਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਭਨ ੇਕਿਾ ਸਿੱਚ ਹ। ਇਸ ਦਾ
ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ ਪਿਬਧ
ੰ ਅਤੇ ਿਾਰਤ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਇਕ
ਅੰਤਰ ਹ, ਇਕ ਅਭਜਹਾ ਫਰਕ ਜੋ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਨੰ ਇਕ ਿੱਖਰਾ ਚਭਰਿੱਤਰ ਭਦੰਦਾ ਹ,
ਭਜਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ
ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਭਸਰਜਨਹਾਰਾੈਂ ਦੀ ਦਰ-ਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦੇਣ ਾਿੇ ਪਿਬਧ
ੰ ਨੰ ਟਿੱਪ
ਸਕਦਾ ਹ ਤਾੈਂ ਭਸਿੱਖ ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਅਭਜਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹ।
ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਿਭਕਭਰਆ ਭ ਚੋਂ
ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿ ਇੰਦਰੀਆੈਂ ਨੰ ਪਿਫਿ
ੁਿੱ ਤ ਕਰਨ ਾਿਾ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗਾਉਣ ਾਿੇ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਦਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਮਾਡਿ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਸਮਾਭਜਕ
ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਇਕ ਨ ੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹ। ਇਸ ਨੰ 'ਭਸਿੱਖ' ਕਹੋ ਜਾੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤੋੜ-ਿੰਨ ਅਤੇ

ਡ
ੰ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਉਿੱਿਰੇ

ਪੰਜੀ ਾਦ ਦੇ ਹਰ ਭ ਿਿੱਖਣ ਸੰਗਠਨ ਨੰ ਪਿੱਧਰ ਕਰਨ ਾਿੇ ਤੀਰੇ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਭਜਉੈਂਦਾ ਹ।
ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ ਇਕਾਈਆੈਂ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਭਨਯਮਾੈਂ ਨਾਿ ਜੁੜੀਆੈਂ
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ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਅਭਮਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਮਨੁਖ
ਿੱ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ, ਭਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀ
ਸੋਸ਼ਭਿਸਟ, ਦੋ ਅਭਜਹੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਨ ੀਆੈਂ ਸਭਥਤੀਆੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭ ਗਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਖੇਪ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਭ ਸਮਾਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ
ਅਨੁਿ ਤੋਂ ਆਰੰਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਭ ਚ ਿਰਪਰ ਭ ਆਪਕਤਾ ਭਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ
ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਭਕਸ ਭਕਸਮ ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਨਾਿ ਭਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ, ਇਸ ਦਾ
ਪਰਨ ਖਾਕਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਿ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢ
ਿੱ ਜ਼ਰਰ ਬੰਭਨ੍ਆ
ਭਗਆ। ਸੰਗਤ, ਸਰਬਿੱਤ ਖਾਿਸਾ, ਡ
ੰ ਕੇ ਛਕਣ ਆਭਦ ਦੇ ਸੰਕਿਪਾੈਂ ਨਾਿ।
ਪਰ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ

ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਿਖਸ਼

ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ ਿਰਪਰਤਾ ਹ ਅਤੇ ਭਕਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਭ ਚ ਰੁਕਾ ਟ ਬਣਨ ਾਿੇ ਜ਼ਾਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਗਿੋਹਾੈਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰਨਾ ਇਸ ਿਖਸ਼ ਭ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹ। ਿਰਪਰਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਈ ਜੋ ਭ ਰੋਧ ਆਉੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ
ਹਟਾਉਣਾ ਭਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਹ।
ਭਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ ਭ ਚ ਹਰ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੰ ਸੋਧਣ ਿਈ ਸੰਮਤੀ ਮਜਦ ਹ ਜੋ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਦੀ ਸਰਬਪਿੱਖੀ ਿਰਪਰਤਾ ਿਈ ਰੁਕਾ ਟ ਬਣੇ, ਿਾ ੇਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਹੀ ਭਕਉੈਂ ਨਾ ਹੋ ।ੇ ਭਸਿੱਖ ਿਈ ਜੀ ਨ
ਦੇ ਪਰੇ ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ "ਹੁਕਮ" ਜਾੈਂ ਕਾਨਨ
ੰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਿਣਾ ਅਤੇ ਬਦਿਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹ।
ਜੀ ਨ ਦੇ ਮੁਿੱਢਿੇ ਭ ਸਮਾਦ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਿਰਪਰਤਾ ਨਾਿ ਓਤ-ਪੋਤ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਭ ਕਾਸ
ਭਨਯਮਾੈਂ ਨਾਿ ਚਿੱਿਣ ਾਿਾ ਭਸਿੱਖ-ਅਭਿਆਸ, ਮਾਕਰਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਿ ਸਾੈਂਝ
ਰਿੱਖਦਾ ਹ ਸਗੋਂ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਭਨਆਦੀ ਖਬਸਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ੰਤ ਅਨੁਿ ਭਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ ਭ ਚ
ਡੇਰਾ ਹ।
ਭਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ ਭ ਚ

ਡ
ਿੱ ਾ ਗਰ

ਆਨੰਦ ਜਾੈਂ ਰਸ ਦਾ ਹ। ਪਿੱਛਮੀ ਅਰਥਾੈਂ

ਾਿੇ 'ਧਰਮ' ਜਾੈਂ

'ਭਥਉਸਫੀ' ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਾਿੀ 'ਭਥਆਿੋਜੀ' ਜਾੈਂ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਿੋਂ ਟੁਟ
ਿੱ ੇ
ਹੋਏ ਭਕਸੇ ਰਿੱਬ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ ਜਾੈਂ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 'ਤਰਕਸ਼ੀਿ' ਪਿਬਧ
ੰ ਿਿੱਿਣਾ, ਭਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ
ਨਾਿ ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ ਹ। ਭਸਿੱਖ "ਭਬਬੇਕ" ਪਿੱਛਮੀ "ਤਰਕ" ਨਹੀਂ।
ਭ ਸਮਾਦ, ਆਨੰਦ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਜੀ ਨ ਭ ਚੋਂ ਭ ਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਾਿੇ ਮੁਿੱਿਾੈਂ ਅਤੇ
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ਉਨ੍ਾੈਂ ਭਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਈ ਚਨਬਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹਰ ਭਸਿੱਖ ਦਾ ਚੇਤਨ ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਨਾ ਹੋ ੇ ਪਰ ਅ ਚੇਤਨ ਜ਼ਰਰ ਹ।
ਇਹ ਖਮੀਰ ਨਾਿ ਜੁਭੜਆ ਹੋਇਆ ਹ ਜੋ ਮਨੁਿੱਖ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਾਿੀਆੈਂ ਸਭਥਤੀਆੈਂ
ਭ ਚੋਂ ਿਾ ੇ ਾੈਂਗ ਫੁਿੱਟਦਾ ਹ। ਜੇ ਇਕ ਭ ਗੜ ਚੁਿੱਕੇ ਜਾੈਂ ਆਪਣੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਕਾਰਨ ਸੁਿੱਕ ਰਹੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਭਜਹੇ ਭਸਿੱਖ
ਰਗ ਦਾ ਇਹ ਅਚੇਤ ਭਹਿੱਸਾ ਮਾਭਰਆ ੀ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਉਸੇ ਅਧੋਗਤ- ਰਗ ਦੇ ਅਗਿੇ ਪੋਚ ਭ ਚ ਇਹ ਭਫਰ
ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹ। ਕਾਰਣ ਇਭਤਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਭਰਯਾਦਾ ਾੈਂ ਹਨ ਜੋ ਕਤੀ ਪਿਿਾ ਦੇ ਬਾ ਜਦ
ਭਨਰੰਤਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹ ਇਸ ਭਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ੀ ਧ
ਿੱ ਿਾਰਤ ਦੇ
ਇਭਤਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਭਨ ਕ
ੇ ਿਾ ਸੰਯੋਗ ਹ, ਭਕ ੇਂ ਰਭਤਆ ਜਾ ੇ? ਇਕ ਰਾਹ ਤਾੈਂ ਇਹ ਹ ਭਕ ਇਸ ਨੰ
ਿਾਰਤੀ ਇਭਤਹਾਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਭ ਿਿੱਖਣ ਪਿਾਪਤੀ ਮੰਭਨਆ ਜਾ ੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ, ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਬੰਭਧਤ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਿੱਗੇ ਤੋਭਰਆ ਜਾ ੇ। ਆਰਭਥਕ ਭ ਕਾਸ ਦੇ ਸਾ ਾੈਂ
ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭ ਗਾੜ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਧ- ਰਗੀ
ਅਤੇ ਮਹਾਜ਼ਨੀ ਭਹੰਦ

ਸੋਂ ਨੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਨਾਿ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਿ ਬੇਗਾਨਗੀ ਾਿੇ ਪਾਭਸਓੈਂ ਮੋਭੜਆ ਜਾ ੇ। ਦਜਾ ਰਾਹ ਹ ਭਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਆਗਿਹੁਣ ਨੰ ਇਕ ਭ ਗਾੜ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਨਾਉਣੀ ਭਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਿ
ਜੁੜੀ ਭਫਰਕਾਪਿਸਤੀ ਹ। ਇਹ ਇਕ ਅਸ ਸਥ ਜਨਨ
ੰ ਹ ਭਜਸ ਨੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਫਜ, ਪੁਭਿਸ ਜਾੈਂ
ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਾਧਨ ਰਤ ਕੇ ਇਸ "ਸਮਾਜ ਭ ਰੋਧੀ" ਅਤੇ "ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ" ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ। ਇਸ ਿਈ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾ ਕੇ ਸਿ ਮੁਿੱਢਿੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਭਧਕਾਰ ਖਤਮ ੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾੈਂ ਇਹ
ਸਿ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹ।
ਿਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਨੇ ਭਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ ਨਾਿ ਰਤਣ ਿਈ ਦਜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ
ਹ। ਇਹ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥਾ ਭਦਖਾਈ ਹ ਭਕ ਜਝ ਰਹੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜੁਆਨ ਧਾਰਭਮਕ ਕਿੱਟੜਤਾ ਜਾੈਂ ਮਿ ਾਦ ਦੇ
ਜਨੰਨ ਭ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਕ ਰਸ ਾਦੀ ਪਿਪ
ੰ ਰਾ ਭ ਚੋਂ ਉਿਭਰਆ ਉਸ ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਇਕ
ਪਿਤੀਕਰਮ ਹ ਭਜਸ ਭ ਚ ਭ ਿਿੱਖਣ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੇ ਭ ਰਸੇ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਅਤੇ ਅਗੇਰੇ ਭ ਕਾਸ
ਿਈ ਕੋਈ ਭ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਭਕਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਗਿੋਹ ਦੇ ਿੋਟ ਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭ ਚ ਉਪਜ ਭਰਹਾ
ਧਨ ਕੇ ਿ ਇਕੋ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਜੇਬਾੈਂ ਭ ਚ ਪ ਭਰਹਾ ਹ। ਇਹ ਸ਼ਭਹਰਾੈਂ ਤਕ ਸੀਮਤ
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ਜਾੈਂ ਸ਼ਭਹਰੀ ਜੀ ਨ ਦੀ ਪਿਧਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਿੱਿਾੈਂ ਨਾਿ ਭਜਊਣ ਾਿਾ ਿੋਟ ਰਗ ਭਪੰਡਾੈਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ
ਅਤੇ ਕਾਭਮਆੈਂ ਨੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ ਰਿੱਖਣ ਦੀਆੈਂ ਯੋਜ ਾਨਾੈਂ ਭ ਚ ਰੁਭਝਆ ਹੋਇਆ ਹ। ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ
ਇਸ ਰਗ ਦੀਆੈਂ ਯੋਜ ਾਨਾੈਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਭਨਕਿ ਭਰਹਾ ਹ।
ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦਾ ਮੁਹਾ ਰਾ ਧਾਰਭਮਕ ਹ, ਇਸ ਭ ਚ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕ ਟੇਕ ਿੱਿ ਚਿੇ ਗਏ
ਹਨ ਭਕਉੈਂਭਕ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਸਆਸਤ ਨੇ ੀ ਭਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ ਪਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਕ
ਰਗ ਨਾਿੋਂ ਭਬਹਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਭਦਖਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਾ ਰੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਾੈਂ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੇ ਮੰਤ ਾੈਂ ਅਤੇ ਮਨ
ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਿਈ ਗੰਿੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣ ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਿੋਂ ਸਥਾਭਪਤ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਸਾ ੇ ਅਤੇ

ਿੱਖ- ਖ
ਿੱ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਨੰ ਦਬਾਉਣ ਿਈ ਸਥਾਭਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿੋਟ

ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਰੁਿੱਧ ਿੜਾਈ ਕੇ ਿ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸਿ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਿੋਕਾੈਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਹੀ ਭਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹ ਜੋ ਚੇਤਨ
ੰ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਸਾ ੇਂ ਅਤੇ ਿੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਿਈ

ਚਨਬਿੱਧ ਹਨ। ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਇਹ ਉਹ

ਿੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਗਰੁਿੱਪ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇਸ ੇਿੇ ਹਰ ਰਾਜ ਭ ਚ ਕਾਇਮ ਹ।
ਪਰ ਇਹ ਭਨਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਭਕ ਜੁਝਾਰ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸਿ ਜੁਝਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆੈਂ
ਪਿਤੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਿਾੈਂਤਾੈਂ ਭ ਚ ਭਕਿਆ ੰਤ ਹਨ, ਿਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ ਦਾ ਤੀਰਾ ਦਬਾਉਣ ਾਿਾ ਜਾੈਂ ਦਮਨਕਾਰੀ
ਹੀ ਭਕਉੈਂ ਭਰਹਾ ਹ? ਭਕਉੈਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਆਰਭਥਕਤਾ ਭ ਚ ਿੋੜੀਂਦੀਆੈਂ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਅਤੇ

ਿੱਖ- ਖ
ਿੱ

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਆੈਂਦਾ ਜਾ
ਸਭਕਆ? ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾੈਂ ਸਗੋਂ ਕਾਿੇ ਕਾਨੰਨ ਅਤੇ ਫਾਸੀ ਾਦ ਤੀਰਾ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਸਿੱਖ ਪਿਧਾਨ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰ 'ਤੇ
ਭ ਗਾੜਨ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਉਿੱਠੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੇ ਪਿਤੀਕਰਮ ਪਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ ਦੇ ਕੇ ਿ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੀਰਾ
ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹ ਭਕ ਭਜਸ ਿਾਰਤੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜ ਾਹਰ ਿਾਿ ਨਭਹਰ ਅਤੇ
ਹਮਾਯੰ ਕਬੀਰ ਭਜਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਾਨ ਇਹ ਕਭਹੰਦੇ ਥਿੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਕ ਇਹ "ਅਨੇਕਤਾ ਭ ਚ
ਏਕਤਾ" ਹ ਉਹ ਸੋਚ ਭਕਥੇ ਅਿੋਪ ਹੋ ਗਈ?
ਸਿੱਚ ਇਹ ਹ ਭਕ ਜੋ ਮਹਾਜਨ ਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਗੀਰ ਅੰਸ਼ ਿਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ
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ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਿਾਰਤੀ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਨੰ, ਭਜਸ ਦੇ ਨਭਹਰ, ਹਮਾਯੰ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਮਿਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਾਨੇ
ਸਨ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਿੋਂ ਟੁਿੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭ ਕਭਸਤ ਪਿੱਛਮੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦਾ
ਉਹ ਪੰਜੀ

ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਨਿੱਤਾ-ਪਿਤੀ ਰਤਣ

ਾਿੀਆੈਂ ਚੀਜ਼ਾੈਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਭ ਕਾਸ

ਮਾਡਿ ਹ। ਉਸ ਭ ਚ ਮਾਣ ਾਿੀ ਸਭਹ-ਹੋਂਦ, ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭ ਕਾਸ, ਸਖਮ ਭਬਰਤੀਆੈਂ ਦਾ ਫਿਾਓ
ਆਭਦ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਭਜਹਾ ਭ ਰਿੱਕਤ ਪੰਜੀ ਾਦ
ਅਧੋਗਤੀ

ੰਡ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਉਿੱਿਰ ਰਹੇ ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੰ

ਿੱਿ ਭਿਜਾਣ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹ। ਉਸ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ

ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਭਜਸ ਦਾ

ਾਅਦਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਭਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈਆੈਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਰਭਥਕ ਭ ਕਾਸ, ਪੰਜੀ ਦੀ ਠੀਕ

ਡ
ੰ , ਸਖਮ

ਭਬਰਤੀਆੈਂ ਦਾ ਫਿਾਓ, ਇਹ ਨ ੀਆੈਂ ਸਭਥਤੀਆੈਂ ਭ ਚ ਭਕ ੇਂ ਇਕਿੱਠੇ ਚਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਿਈ
ਪੰਜੀ ਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਸਿੱਖਣਾ ਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਾਦ ਤੋਂ ਕੀ? ਿਾਰਤੀ ਭ ਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਿਣਾ ਹ? ਇਸ ਦੇ ਉਤਰ
ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਿਿੱਿਣੇ ਹਨ। ਟੋਇਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾੈਂ ਭ ਚ ਇਹ ਇਕ " ੰਗਾਰ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰ" ਦੀ
ਪਰਾਡਾਈਮ ਹ। ਹਰ ਜੀ ਤ
ੰ ਸਭਿਅਤਾ ਨ ੀਆੈਂ ਗ
ੰ ਾਰਾੈਂ ਨੰ ਕਬਿਦੀ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਉਿੱਤਰ ਿਿੱਿਦੀ
ਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਭਕਭਰਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਸਭਿਅਤਾ ਖੇਰੰ ਖੇਰੰ ਹੋਣ ਿਿੱਗਦੀ ਹ।
ਭਕਉੈਂਭਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਿਾਰਤ ਦੀ ਜਗੀਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬਧ
ੰ
ਅੰਤਰੀ

ਾਿੀ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਭ ਗਾੜਾੈਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਿੱਤਰ ਿਿੱਿਣੇ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਭਦਿੱਤ,ੇ ਇਸ ਿਈ

ਇਸਿਾਮ ਅਤੇ ਪਿੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੰ ਹਰਾ ਭਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਸ ਸਾਿ ਦੇ ਧੁੰਦਿੇਪਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛਮੀ
ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਿ ਘੋਿ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਤਾੈਂ ਇਹ ਸੰਿਾ ਨਾ ਬਣੀ ਭਕ ਮੁੜ ਨ ੀਆੈਂ

ੰਗਾਰਾੈਂ

ਮੁਤਾਬਕ ਉਿੱਤਰ ਿਿੱਿੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਾੈਂਗ ਿਾਰਤੀ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨ ਾੈਂ ਜਨਮ ਹੋ ੇਗਾ ਭਜਸ ਨਾਿ
ਿਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾੈਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਮਹ
ੰ ਮੁਹਾੈਂਦਰਾ ਘੜਨਗੇ ਅਤੇ ਨ ੀ ਸਭਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਜਰੇ
ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਭਜਸ ਗੰਿੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨ ੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨ ੀਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭ ਉੈਂਤਬੰਦੀ ਨੇ
ਜਨਮ ਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਦੇ ਭ ਰਿੱਕਤ ਭ ਕਾਸ ਮਾਡਿ ਕਾਰਨ ਨਾ ਾਪਰ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਭ ਚ "ਪਿੱਛਮ ਦਾ ਪਤਨ" ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਪੈਂਗਿਰ ਨੇ ਇਹ ਆਭਖਆ ਸੀ
ਭਕ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਜਾੈਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕ ਫੁਿੱਿ ਾੈਂਗ ਹ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਭਹਕ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਹ ਪਰ ਇਹ
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ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਿੋਗ ਕੇ ਭਬਨਸ ਜਾੈਂਦੀ ਹ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਭਤਮ ਪਭਹਰ ਭ ਚ ਭਸਰਜਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਾੈਂ ਟਇਨਬੀ
ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਹਾ ਰੇ ਭ ਚ " ਗ
ੰ ਾਰ" ਕਬਿਣ ਅਤੇ "ਉਤਰ" ਿਿੱਿਣ

ਾਿੀ ਭਸਰਜਨਾਤਮਕ ਘਿੱਟ-

ਭਗਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾੈਂਦੀ ਹ। ਜਗੀਰ ਜੁਗ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਭਜਸ ਨ ੀਂ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮੁਿੱਢ ਿਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ
ਬੰਭਨ੍ਆ ਸੀ ਉਹ ਭ ਕਾਸ ਦੀ ਥਾੈਂ ਖੜੋਤ ਜਾੈਂ ਸਮਿੱਭਸਆ-ਗਿਭਹਣ ਿੱਿ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹ- ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ
ਦੇ ਭ ਰਿੱਕਤ ਸਾਡੇ ਿੋਟ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਭ ਕਾਸ ਮਾਡਿ ਕਾਰਣ। ਜੋ ਭਸਰਜਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਦੇਣ
ਾਿੀ ਅਤੇ ਿੋਕ ਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਦੀ ਪਿਤੀਭਨਿੱਧ ਘਿੱਟ-ਭਗਣਤੀ ਪਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ-ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਦੀਆੈਂ ਸਮਿੱਭਸਆ ਾੈਂ ਨੰ ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾੈਂ ਅਪਿੇਸ਼ਨ ਬਭਿਊ
ਸਟਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਭਹਬ ਨੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਿੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਾਦੀ ਹ। ਹਿੱਿ ਿਿੱਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਭ ਚ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਭਿਆਉਣਾ, ਯੋਗ
ਪੰਜੀ ਿਾਉਣ ਨਾਿ ਨ ੀਆੈਂ ਭਕਿੱਤਾ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਧਾਉਣਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਭਹ-ਹੋਂਦ ਾਿਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨ ੀਂ ਪੀੜ੍ੀ ਨੰ ਨਾਿ ਿਾਉਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ
ਇਹ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਭਹੰਦਾ ਹ, ਤਾੈਂ ਭਜ ੇਂ ਾਪਰ ਭਰਹਾ ਹ, ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿੀਸ਼ਣ ਭ ਰੋਧਾੈਂ ਅਤੇ
ਅਧੋਗਤੀ ਿੱਿ ਜਾ ੇਗਾ, ਏਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਿੱਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਨੰ ਠਿੱਿ੍
ਪਾਉਣ ਿਈ ਿੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਾੈਂਤੀ ਨੰ ਰੋਭਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਾ ੇਂ ਉਸ ਿਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੀ ਿਿੱਗੇ।
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ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭ ਕਾਸ: ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ ਪਿਸੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਬਭਧਕ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬੀ
(ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਭਹਤ) ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਹੋ ੇ। ਪਰ ਇਸ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ
ਇਹ ਭਕਸ ਪਿਸੰਗ ਭ ਚ ਹੋ ੇ। ਹਰ ਪੋਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤ ਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿ ਬਭਧਕ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਸੰਗਠਨਾੈਂ
ਨੰ ਉਿੱਨਤ ਕਰਦਾ ਹ। ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਭਕ ਕੋਸ਼ਾੈਂ ਅਤੇ ਹ ਾਿਾ ਸਰੋਤਾੈਂ ਭ ਚ ਭਦਿੱਤੀਆੈਂ ਭ ਆਭਖਆ ਾੈਂ ੀ ਸਮੇਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਿਦੀਆੈਂ ਹਨ ਹਾਿਾੈਂਭਕ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਹ ਾਿਾ ਸਰੋਤ ਅਭਜਹੀਆੈਂ ਭਕਰਤਾੈਂ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੰ
ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਿੱਭਸਆ ਾੈਂ ਤੋਂ ਅਭਿਿੱਜ ਸਮਭਝਆ ਜਾੈਂਦਾ ਹ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਦੁਨੀਆੈਂ ਦੇ ਿੱਡੇ ਕੋਸ਼ਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਜੇ ਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਾੈਂ ਦੇ ਜ਼ਜੀਮੇ ਪਿਕਾਭਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾੈਂ
ਉਨ੍ਾੈਂ ਭਪਛੇ ਆ ਰਹੀਆੈਂ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਅਤੇ ਗ
ੰ ਾਰਾੈਂ ਨੰ ਨਭਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਹਰ ਕਮ
ੌ਼ ਿਈ
ਅਿੱਗੇ

ਧਣ

ਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਭਧਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਭ ਚ ਸ -ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ

ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਭਿਆਉਣੀਆੈਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਕਰਨ

ਾਿੇ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਹਰ ਭ ਅਕਤੀ ਿਈ

ਭਤੰਨ ਪਿੱਖੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਪਭਹਿਾ ਪਿੱਖ ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਚੇਤਨ
ੰ ਸਮਝ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਿਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਭ ਚ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਾੈਂ ਪਿਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ।
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਕੇ ਿ ਇਭਤਹਾਸਕ ਭ ਕਾਸ ਭ ਚ ਇਕ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ
ਭ ਚ ਪਿਧਾਨ ਰਗ ਦੀਆੈਂ ਕੀਮਤਾੈਂ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ ਸੋਚ ਨਾਿ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਭ ਗਸ
ਰਹੀਆੈਂ ਕੁਝ ਅਭਜਹੀਆੈਂ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਹੁੰਦੀਆੈਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬੰਧ ਦੇ ਬਦਿਣ ਨਾਿ ੀ ਕਾਇਮ
ਰਭਹੰਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਸੋਚ-ਪਿਬੰਧ, ਭਚੰਨ੍ ਪਿਬੰਧ ਆਭਦ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਭਸਕ ਿਿੱਛਣਾੈਂ ਨਾਿ ੀ ਬਣ ਜਾੈਂਦਾ ਹ। ਭਜ ੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਭ ਚ ਨਾਇਕ ਬਣਨ
ਦੀ ਇਿੱਛਾ, ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਿਈ ਪਭਹਿ, ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆੈਂ ਿੋੜਾੈਂ ਦੀ ਠੀਕ ੰਡ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ
ਿਈ ਤਿੱਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਭ ਚ ਭ ਸ਼ ਾਸ, ਕੁਝ ਅਭਜਹੀਆੈਂ ਗਿੱਿਾੈਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ
ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਨੇ ਅਭਜਹੇ ਇਭਤਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਭ ਚੋਂ ਭਸਿੱਖੀਆੈਂ ਹਨ ਭਜਸ ਭ ਚ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਉਤੇ ਸਦਾ
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ਿੀੜ, ਬਾਹਰਿੇ ਹਮਿੇ ਅਤੇ ਭਮਿੱਤਰਾਨਾ ਸਾਥ ਦੀ ਥੁੜ੍-ਜੀਭ ਤਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਿੱਿਾੈਂ ਹੁਣ ਭਥਰ
ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਬਣ ਚੁਿੱਕੀਆੈਂ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਨ ਾੈਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬੰਧ ੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਦਕਾ ਸਗੋਂ
ਪਿਬਧ
ੰ ਨੰ ਖੁਦ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਿਣਾ ਪ ਗ
ੇ ਾ। ਿਾਰਤ ਭ ਚ ਧ
ਿੱ ਰਹੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਸਮਰਥਕਾੈਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਨੰ ਅਣਗਿਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਨਾਿ ਿੜਾਈ ਦਾ ਇਕ

ਿੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਿੜਾਈ ਦਾ ਮੁਹਾ ਰਾ

'ਧਾਰਭਮਕ' ੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ਤਦ ੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਭ ਦ ਾਨਾੈਂ

ਿੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਭਗਆ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਿ

ਭ ਰੋਧ ਅਸਿ ਭ ਚ ਅਮੀਰ ਭਕਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਰਜਆੈਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਮਭਹਸਸ ਕੀਤੀਆੈਂ
ਗਈਆੈਂ ਰੋਕਾੈਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਿ ਰਹੀ ਿੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਪਿੱਖ ਜ਼ਰਰ ਹ ਪਰ ਬੁਭਨਆਦੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਅਮੀਰ ਭਕਸਾਨੀ ਦੇ ਭਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਿਈ ਧਰਮ ਦੀ

ਰਤੋਂ, ਜੁਝਾਰ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਕਾਣੀ

ਡ
ੰ ,

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭ ਰਸੇ ਉਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਹਮਿਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਦਸਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਈ ਬੇਭਕਰਕ ਹੋ ਕੇ
ਰਤਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪਿਤੀ ਗੁਿੱਸੇ ਦੇ ਦੋ ਅਭਹਮ ਪਭਹਿ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਇਸ ਸਮੁਿੱਚੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿੜਾਈ ਨਾਿੋਂ ਤੋਭੜਆ ਨਹੀਂ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਸਿੱਖ ਗੁਰਆੈਂ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਪਭਹਿੀ

ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਸ -ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਉਿਰਨ ਿਿੱਗੀ ਹ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਭਧਕ ਅਤੇ ਸਾਭਹਤਕ ਭ ਰਸੇ ਦੀ ਨ ੀਂ ਭ ਆਭਖਆ ਇਸੇ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚ ਹੋਣੀ ਹ। ਸਨਾਨਤੀ
ਅਤੇ ਸਮਕਾਿੀ ਸਾਭਹਤ ਦੇ ਗਿਥ
ੰ ਾੈਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ੀ ਇਸੇ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਬਭਧਕ
ਅਤੇ ਸਾਭਹਤਕ ਭ ਆਭਖਆ ਾੈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਨਰੰਕਸ਼
ੁ ਅਤੇ ਪਰਨ ਅਕਾਿ ਪਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਿਤ ਕਾਿ
ਭਨਰਸੰਦੇਹ ਹੀ ਰਤਮਾਨ ਦੀ ਮੰਤ ੀ ਪੁਨਰ-ਭ ਆਭਖਆ ਹ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ ਜਾੈਂ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿਤੀ ਸ -ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਦਜਾ ਪਿੱਖ ਿਾਰਤੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹ।
ਿਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਭਰਸ਼ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਭਬਨਾੈਂ
ਿੰਮੀ-ਚੜੀ ਤਬਦੀਿੀ ਦੇ ਖੜੋਤ ਭ ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਿੱਤਰੀ
ਿਾਰਤ ਭ ਚ, ਹੋਈਆੈਂ ਹਨ ਤਦ ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਭਰਸ਼ਤੇ ਅਬਦਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਇਆ
ਤਾੈਂ ਉਸ ਨੇ ੀ ਿਾਰਤੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਨੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੁਿੱਟਣ ਿਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਭਜਆੈਂ ਅਤੇ
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ਜਾਗੀਰਦਾਰਾੈਂ ਨਾਿ ਸਮਝਤਾ ਕਰ ਭਿਆ। ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ ਅਨੇਕ ਪਿਾੈਂਤਾੈਂ ਭ ਚ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਿਿੱਛਣਾੈਂ

ਾਿੇ

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਭ ਗਸ ਪਏ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨਾਿ ਇਿਾਕੇ ਦੇ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਖਾਸ ਮੋਹ ਹੋ ਭਗਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਅਬਦਿ ਜਾੈਂ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਝਤੇ ਤੋਂ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨਾਿ ਇਿਾਕਾਈ ਭ ਭਚਿੱਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਇਿਾਕਾਈ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ ਭ ਗਸੀਆੈਂ ਉਹੀ ਭ ਸ਼ਾਿ ਿਾਰਤੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣੀਆੈਂ।
ਿਾਰਤੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁ-ਿਾਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਪਿਾੈਂਤੀ ਜਾੈਂ ਬਹੁ-ਕੌ਼ਮੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਹ। ਜਾੈਂ ਇਉੈਂ ਕਭਹ
ਿਈਏ ਇਹ ਭ ਭਚਿੱਤਰ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰ ਾਦ ਜਾੈਂ ਇਕਿੱਠ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਿਿੱਛਣ ਅਨੇਕਤਾ ਹ।
ਇਸ ਨੰ ਭਕਸੇ ਇਕ ਭ ਆਭਖਆ ਜਾੈਂ ਭਸਧਾੈਂਤ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਮੋਭੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋੜਨਾ ਸਖ਼ਤ
ਗਿਤੀ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ, ਸੰਿਾ ਨਾ ਕੇ ਿ ਰਸੀ ਮਾਡਿ ਉਤੇ ਸਿ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਦੇ ਭ ਗਾਸ ਭ ਚੋਂ ਿੰਘੇ ਅਭਨਕਰੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਭਧਕ ਅਤੇ ਸਾਭਹਤਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਦੀ
ਭ ਆਭਖਆ ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਕਰਨੀ ਿੋੜੀਂਦੀ ਹ ਭਕ ਇਹ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭ ਚ ਿਾਰ
ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਭਧਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਦੀ ਭ ਆਭਖਆ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਭਹ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆੈਂ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚੋਂ
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀਆੈਂ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ ਖਾਸੀਅਤਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜੀ ਪਛਾਣ ਨਾਿ ਜੁੜੀਆੈਂ ਹੋਈਆੈਂ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਿੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ
ਮਜਦ ਭਦਿਸ਼ ਦੀ ਿਰਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ। ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਆਧੁਭਨਕਤਾ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ
ਉਤਰ-ਆਧੁਭਨਕਤਾ ਭ ਚੋਂ ਿੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਭਨਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਬਭਧਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ
ਤਰਕ ਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਭ ਆਭਖਆਉਣ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਿੱਿ ਕੇ ਸਮੁਿੱਚੀ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਤਾ
ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ, ਇਹ ਆਧੁਭਨਕ ਾਦੀ ਸਮਾਜਾੈਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਇਸ ਭ ਚ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਅਤੇ
ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਪਹੁੰਚ ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਡ
ਿੱ ੀ ਤਬਦੀਿੀ ਹੁਣ ਾਪਰੀ ਹ ਉਹ ਇਹ ਹ ਭਕ ਕੁਐੈਂਤਮ
ਿਭਤਕ ਭ ਭਗਆਨ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਸਾਪੇਖ ਭ ਭਗਆਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਾਦ ਦੀ ਸਾਪੇਖ ਾਦੀ ਸਮਝ
ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਇਕ ਨ ੀਂ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਪਦਾ ਹੋਈ ਹ ਭਜਸ ਉਪਰ
ਭ ਭਗਆਨੀਆੈਂ ਦਾ

ਡ
ਿੱ ਾ ਪਿਿਾ

ੀਕੋ, ਹਰਡਰ ਆਭਦ ਮਾਨ -

ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਭਨਰੋਿ ਤਰਕ ਾਦੀ ਇਕ-ਮੁਿੱਖੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਬਰਤਾੈਂਤ ਦੀ ਥਾੈਂ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਭ ਗਾਸ ਿਈ ਉਸ ਦੇ ਇਿਾਕਾਈ ਪਿਾੈਂਤਕ ਜਾੈਂ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਿਗੋਭਿਕ
ਤਜ਼ਰਭਬਆੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜੇ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਭ ਭਗਆਨਕ ਿਿੱਛਣਾੈਂ ਨਾਿ ਰਚੇ ਭਨਰਤਰਕ ਾਦੀ ਭਬਰਤਾੈਂਤ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਹ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਸਮੁਿੱਚੇ ਭ ਭਗਆਨਾੈਂ ਦੇ ਭਬਰਤਾੈਂਤ ਜਾੈਂ ਢਾੈਂਭਚਆੈਂ ਨੰ ਇਕ35
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ਮੁਿੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕਿੱਢ ਕੇ ਬਹੁ-ਮੁਖਤਾ ਅਤੇ ਪਿਾੈਂਤਕਤਾ

ਿ
ਿੱ ਭਿਆਉਣਾ ਹ। ਇਹ ਤਜ਼ਰਬੇ ਆਰਟੀਟਕਚਰ,

ਕਭ ਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭਬਰਤਾੈਂਤਾੈਂ ਭ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਭਜਹੇ ਭਬਰਤਾੈਂਤਾੈਂ ਦਾ ਮੁਖ
ਿੱ
ਿਿੱਛਣ ਇਕ-ਮੁਿੱਖੀ ਭਬਰਤਾੈਂਤਾੈਂ ਭ ਰੁਿੱਧ ਭ ਦਰੋਹ ੀ ਹ। ਇਸ ਿਈ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਚਭਰਿੱਤਰ ਮਾਰਕਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾੈਂ
ਭ ਚ "ਮਹਾੈਂ ਇਨਕਾਰ" ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਹ। ਇਹ "ਮਹਾੈਂ ਇਨਕਾਰ" ਇਕ-ਮੁਿੱਖੀ ਭਸਧਾੈਂਤ ਭ ਚ ਖਿਤਮਿਤ ਹੋਣੋਂ ਨਾੈਂਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭ ਭਚਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹਭਥਆਰ-ਬਿੱਧ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰੇਭਰਤ ਹੋਣਾ ਹ।
ਸੰਖਪ
ੇ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ ਜਾੈਂ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਨੰ ਭਤੰਨ-ਪਿੱਖੀ
ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਿਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਸੰਗਾੈਂ ਭ ਚ ਸ -ਪਛਾਣ
ਉਿੱਤੇ ਆਧਾਭਰਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹ।
ਹੁਣ ਤਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨ-ਚੇਤਨਤਾ ਨੰ ਉਪਰ
ਚੁਿੱਕਣ ਾਿਾ ਭ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਾਪਭਰਆ ਤਾੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸਾਰੀਆੈਂ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ
ਦਾ, ਜੋ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹਨ, ਯੋਗ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਾੈਂਝੇ ਹੋਣਾ ਹ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਰਸ
ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਉਪਰ ਦਿੱਸੀ ਭਤੰਨ-ਪਿੱਖੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਪੁਸਤਕਾੈਂ

ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ

ਅਦਾਭਰਆੈਂ ਤੋਂ ਪਿਕਾਭਸ਼ਤ ਕਰ ਾਉੈਂਦੇ ਰਭਹੰਦੇ ਹਨ। ਿਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਨਾਿ ਅਸਭਹਮਤੀ ਰਿੱਖੀਏ
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤ ਾੈਂ ਭ ਚ ਸਫਿ ਹਨ।
ਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਭ ਚ ਪਿਗਤੀ ਸ਼ਿੇਸ਼ਟ ਹ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਡਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਭਜਸ
ਭ ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਭਥਕ, ਭਨਆੈਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਾਦ ਨਾਿ ਨਾਿ ਅਿੱਗੇ

ਧ
ਿੱ ਰਹੇ ਹਨ,

ਬਹੁਤ ਅਨਪਮ ਢੰਗ ਨਾਿ ਕੀਤੀ ਹ। ਿਭਨਨ ਅਤੇ ਸਟਾਭਿਨ ਦੇ ਯਤਨਾੈਂ ਤੋਂ ਿ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨੇ ਦੇ ਸੰਭ ਧਾਨ ਨੰ
ਬਹੁ-ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਪ ਦੇਣ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾੈਂ ਦਾ ਭ ਸ਼ਾ
ਬਣਾਇਆ ਹ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਭਕ ਉਹ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪਿਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਪਿੱਖੋਂ ਅੰਤ ਭ ਚ ਹੋਣ ਾਿੀ ਅਸਫਿਤਾ ਬਾਰੇ
ੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਭ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਭਪਛੇ ਭਜਹੇ ਰਸੀਆੈਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾੈਂ ਚੰਗੀਆੈਂ ਪੁਸਤਕਾੈਂ
ਸੁਹਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਾਨ -ਭ ਭਗਆਨ ਆਭਦ ਉਤੇ ਪਿਕਾਭਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆੈਂ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚ ਪਿਚਿੱਿਤ ਅਤੇ
ਨ ੇਂ ਭ ਭਗਆਨਾੈਂ ਨੰ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹ।
ਇਹ ਯਤਨ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ, ਿਭ ਖ
ਿੱ -ਮੁਖ
ਿੱ ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹਨ।
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ਰਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭ ਦ ਾਨਾੈਂ, ਸਮਾਜ-ਭਚੰਤਕਾੈਂ ਅਤੇ ਸਾਭਹਤਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਯੋਗ
ਸੀਿੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਉਤੇ ਪਭਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਭਜਹੇ ਭ ਚਾਰ-ਜਗਤ ਦੇ ਉਪਜਣ ਿਈ ਾਤਾ ਰਣ
ਭਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸਮੁਚ
ਿੱ ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰ

ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਭ ਚੋਂ ਪਦਾ

ਹੋਇਆ ਹ। ਇਸ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚ ਰਸ ਦਾ 25 ਭਜਿਦਾੈਂ ਭ ਿੱਚ ਪਿਕਾਭਸ਼ਤ ਭ ਸ਼ -ਕੋਸ਼ ਰਨਣਯੋਗ ਹ। ਇਸ
ਭ ਚ ਹਰ ਭ ਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਭ ਆਭਖਆ ਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁ ਾਦ ਭ ਚ ਮਕਭਮਿਨ ਿ
ਿੱ ੋਂ
ਛਾਭਪਆ ਭਗਆ ਹ। ਰਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਯਤਨਾੈਂ ਨਾਿ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਿ
ਗਈ ਹ। ਇਸ ਨੇ ਰਸ ਦੀਆੈਂ ਿਾਸ਼ਾ ਾੈਂ, ਸਾਭਹਤਾੈਂ ਅਤੇ ਭ ਚਾਰ-ਪਿਬੰਧਾੈਂ ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਕਰਨ ਭ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਅਪਿਤਖ
ਿੱ ਅਸਰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਭ ਭਗਆਨਾੈਂ ਉਤੇ ੀ ਹੋਇਆ ਹ। ਪਿਮਾਣ ਦੇ ਤਰ
'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਪਛਿੇ ਸਾਿਾੈਂ ਭ ਚ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸਾਭਹਤਕਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਭ ਭਗਆਨੀਆੈਂ ਨੰ ਭਮਿੇ ਨੋਬਿ ਇਨਾਮ ਭਗਣ
ਸਕਦੇ ਹਾੈਂ।
ਪੋਿੈਂਡ

ਰਗੇ ਛੋਟੇ ਭਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਭਜਸ ਦਾ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਾਰਭਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਾਦੀ, ਦੋ ੇਂ

ਪਿਕਾਰ ਦੀਆੈਂ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਨੰ ਆਦਰ ਭਦੰਦਾ ਹ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਿ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭ ਰੋਧੀ ਪਿਬੰਧਾੈਂ ਭ ਚਕਾਰ
ਗੁਫਤਗ ਰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ, ਅਭਜਹਾ ਭ ਚਾਰ-ਜਗਤ ਭਸਰਭਜਆ ਹ ਭਜਸ ਨਾਿ ਧਰਮ-ਭਦਿਸ਼ਟੀ
ਅਤੇ ਪਿਗਤੀਸ਼ੀਿ-ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਇਕ-ਦਜੇ ਦੀ ਪਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਿ ਰਹੀਆੈਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ ਇਕ ਸ ਸਥ

ਸੰ ਾਦ (ਡਾਇਿਕਭਟਕ) ਭ ਚੋਂ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਦੀ ਉਿੱਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹ। ਿਾਰਤ ਕੋਿ

ੀ

ਸਮਾਜ ਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਭ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਭਹਰ
ਕਾਿ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਗੁਆ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ ਹ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ-ਭ ਭਗਆਨੀਆੈਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆੈਂ ਨੇ ਇਸ
ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਭਧਆਨ ਨਹੀਂ ਭਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਾ

ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭ ਕਾਸ, ਰਾਜਨੀਤਕ,

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਪਭਰਪੇਖਾੈਂ ਦੇ ਅਭਗਆਨ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ
ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ ਨੰ ਪਭਰਪੇਖਾੈਂ ਭ ਚ ਸੁਭਸਿੱਭਖਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਿਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਸੰਗਾੈਂ ਭ ਚ ਬਣਾਈ
ਭ ਸ਼ਾਿ ਸ -ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਹੋ ੇ।
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ਜੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਭਕਆ ਤਾੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ
ਕਾਰਨ ਤਾੈਂ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਮਕਾਪਿਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ਪਰ ਿੱਡਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭ ਕਾਸ
ਿਈ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਅਦਾਭਰਆੈਂ ਭ ਚ ਅਯੋਗ ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ ਦੀ ਭਨਯੁਕਤੀ ਹ, ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ
ਦੇ ਪਿਸੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਿਾਸ਼ਾ ਭ ਿਾਗ, ਸਾਭਹਤ ਅਕਾਦਮੀਆੈਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਿੇਖਕ ਸਿਾ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆੈਂ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀਆੈਂ ਹਨ। ਿਾਸ਼ਾ ਭ ਿਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਭਹਤ ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਭ ਚ
ਪਿਸੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਭਕਸੇ ਭ ਚਾਰ-ਜਗਤ ਨੰ ਉਿਾਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਭਰਹਾ ਹ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਭਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪਿਕਾਰ ਦਾ ਹ। ਭਦਿੱਿੀ ਦੀ ਸਾਭਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਭਕਸੇ
ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ੀ ਨ ੇਂ ਯਤਨਾੈਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਭਹਤ ਕਰਨ ਭ ਚ ਸ਼ਿਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ। ਉਸ ਨੰ
ਧੇਰੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਿੇਖਕ ਸਿਾ ਦੀ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਕਭਮਊਭਨਸਟ
ਪਾਰਟੀ ਨਾਿ ਸੰਬੰਭਧਤ ਭ ਅਕਤੀ ਕੋਿ ਹ। ਪਰ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ
ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਭਦਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਬਹੁ-ਪਿੱਖੀ ਭਸਿੱਭਖਆ
ਮਾਡਿ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਪਿੇਰਣਾ ਨੰ ਪਿਚਾਰਨ ਭ ਚ

ਾਿੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਿਈ ਉਹ ਰਸੀ

ੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਿੇਖਕਾੈਂ ਿਈ ਨ ੇਂ ਭਗਆਨਾੈਂ

ਅਤੇ ਸਾਭਹਤਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਕੀ ਗਰ ਪਰਨ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਯਗ
ੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਭਹਤ ਭ ਚ ਭਕ ੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,
ਇਸ ਿਈ ਕੋਈ ਪਿੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਰਿੱਖਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਿੇਖਕ ਸਿਾ ਦੇ ਹੁਣ

ਾਿੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ

ਭਬਿਕੁਿ ਅਸੰਿ ਹ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆੈਂ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀਆੈਂ ਦਾ ਦੁਰਿਾਗ ਇਹ ਭਰਹਾ ਹ ਭਕ ਇਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ
ਭ ਿਾਗਾੈਂ

ਭ ਚ

ਬਹੁਤੀਆੈਂ

ਭਨਯੁਕਤੀਆੈਂ

ਰਾਜਨੀਤਕਾੈਂ

ਦੀ

ਭਸਫਾਰਸ਼

ਉਤੇ

ਜਾੈਂ

ਹੋਰ

ਅਬਭਧਕ/ਅਣਅਕਾਦਭਮਕ ਮਜ਼ਬਰੀਆੈਂ ਕਾਰਨ ਹੁਦ
ੰ ੀਆੈਂ ਰਹੀਆੈਂ ਹਨ। ਕਾੈਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਨਯੁਕਤ
ਾਈਸ ਚਾੈਂਸਿਰਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾੈਂ ਨੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ ਅਤੇ ਅਕਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਨਯੁਕਤ ਾਈਸ
ਚਾੈਂਸਿਰਾੈਂ ਨੇ-ਇਕ ਦੋ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾੈਂ ਨ।ੰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਭਨਕਭਿਆ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿ
ਸਬੰਧਤ ਭ ਿਾਗਾੈਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆੈਂ ਨੇ ਅਭਜਹੇ ਪਿਾਜਕਟ ਚਿਾਏ ਹਨ ਜਾੈਂ ਅਭਜਹੇ ਭ ਅਕਤੀਆੈਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆੈਂ
ਪੁਸਤਕਾੈਂ ਭਿਖ ਾਈਆੈਂ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚ ਜਾੈਂ ਤਾੈਂ ਕੋਈ ਬਭਧਕ ਪਭਰਪੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾੈਂ ਅਭਜਹਾ ਹ ਜੋ
ਮੁਿੱਖੀਆੈਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਗ ਬਿਹਮ-ਭਪਤਾ ਾੈਂ ਨੰ ਿਾਉਣ। ਭਮਸਾਿ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਭਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰਥ
ਸਾਭਹਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਏਸੇ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਹ। ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰਥ ਸਾਭਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿਭਤਿਾ ਅਤੇ ਇਸ
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ਦਾ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰ

ਹਾਿਾੈਂ ਤਕ ਅਣਗਿੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਕਹਾ ਭਗਆ ਹ ਕੇ ਿ ਪਿਧਾਨ ਸ਼ਾਸਕ

ਜਮਾਤ ਨ,ੰ ਜੋ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਢਾੈਂਚੇ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਭਸਿੱਧੇ ਜਾੈਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਿ ਪਿਸਨ
ੰ ਕਰਨ ਿਈ
ਭਿਭਖਆ ਭਗਆ ਹ। ਜਾੈਂ ਭਫਰ ਨ ੇਂ ਧਨਾਢਾੈਂ ਨੰ ਚੰਗਾ ਿਿੱਗਣ

ਾਿਾ ਭਸਿੱਖ ਾਦ ਦਾ ਬਿਾਹਮਣ ਾਦੀ ਰਪ

ਜੁਝਾਰ ਰਪ ਨਾਿੋਂ ਟੁਿੱਭਟਆ ਹੋਇਆ-ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਆੈਂਦਾ ਭਗਆ ਹ। ਕਾਰਣ ਸਬੰਭਧਤ ਭ ਿਾਗਾੈਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆੈਂ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾੈਂ ਦਾ ਪਿਧਾਨ ਜਮਾਤ ਨੰ ਆਪਣੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਅਤੇ ਅਹੁਭਦਆੈਂ ਭ ਚ ਤਰਿੱਕੀ ਿਈ
ਰਤਣਾ ਹ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਭਧਆਪਨ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਭ ਿਾਗ ਭਜਸ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚ ਭਨਯੁਕਤ ਬਹੁਤੇ ਅਭਧਆਪਕਾੈਂ ਕੋਿ ਭਕਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਭਸਸਟਮੀ
ਭਗਆਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਿਾੈਂ ਭਕ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਪਿੱਧਰ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭ ਿਾਗਾੈਂ ਿਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਭਜਸ ਨਾਿ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾੈਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪਿਭਤਿਾ ਇਨ੍ਾੈਂ
ਭ ਿਾਗਾੈਂ ਭ ਚ ਮਿਦੀ। ਨ ੇਂ ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਭ ਦ ਾਨ ਪਦਾ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਭ ਿਾਗਾੈਂ ਸਬੰਧੀ ਭਨਯੁਕਤ
ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਰੰਧਾ ਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਸ ੰਤ ਭਸੰਘ ਨੇਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਪੋਰਟ

ਰਨਣਯੋਗ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ

ਇਨ੍ਾੈਂ ਭ ਿਾਗਾੈਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਤਸਿੱਿੀਬਖਸ਼ ਪਿਾਪਤੀ ਪਿਤੀ ਅਸੰਤਸ਼
ੁ ਟਤਾ ਹੀ ਪਿਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰ ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਨਾਿ "ਠਿੱਗੀ" ਆਭਖਆ ਹ। ਭਪਿੱਛੇ ਭਜਹੇ ਭਨਯੁਕਤ
ਪਿੋਫਸਰ ਪਿੀਤਮ ਭਸੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭ ਿਾਗਾੈਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਤੀ ਪਭਹਿੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਿੋਂ ੀ ਡ
ਿੱ ਾ ਅਸੰਤਸ਼
ੋ
ਪਿਗਟ ਕੀਤਾ ਹ। ਨਾਿ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਭਿਆਉਣ ਿਈ ਪਿਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਭਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡ
ਿੱ ਾ ਸੁਝਾਅ ਜੋ

ਅਮਿ ਭ ਚ ਭਿਆਉਣ ਯੋਗ ਹ ਇਕ ਉਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹ ਭਜਸ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ
ਮਜਦਾ ਭ ਿਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਸਤਾਭ ਤ ਨ ੇਂ ਭ ਿਾਗ: ਿੋਕ ਕਿਾ, ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ, ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਹ ਾਿਾ ਸਾਭਹਤ ਆਭਦ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਨੇ ਆਉਣ ਾਿੇ ਸਾਿਾੈਂ ਭ ਚ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੀ ਭਤੰਨ-ਪਿੱਖੀ
ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਿ ਉਪਜੀਆੈਂ ਭ ਆਭਖਆ ਾੈਂ ਨਾਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਪਿਗਤੀ ਿਈ ਯੋਗ
ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾੈਂ ਕੇ ਿ ਪੰਜਾਬ ਭਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਿਈ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ
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ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਿਈ ਿਾਮਬਿੱਧ ਜੁਝਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆੈਂ ਦੇ ਗੁਿੱਸੇ ਦਾ ਭਸ਼ਕਾਰ ੀ
ਬਣਨਗੇ।
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ਅਕਾਿੀ, ਭ ਿੱਭਦਆ, ਿਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਭ ਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਭਪਛਿੀ ਚੋਣ ਭ ਿੱਚ ਅਕਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿ ਦਰ ਭ ਚੋਂ
ਿੰਘਣ ਭਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਤਾ ਭਮਿੀ ਸੀ। ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਭਸੰਘ ਬਰਨਾਿਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ
ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਨੰ ਧਰ ਾਸ ਬੰਨ੍ਾਇਆ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਮੁੜ ਸਵਸਥ ਆਰਭਥਕ ਿੀਹਾੈਂ ਉਿੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ
ਅਤੇ ਹਰ ਰਗ ਦੀ ਸੁਰਿੱਭਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ "ਗਿਤ ਰਾਹ" ਪਏ ਨਜ ਾਨ ਰਗ ਨੰ ਮੁੜਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਿੱਖ ਧਾਰਾ ਭ ਿੱਚ ਭਿਆੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਿਾਨ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਾੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਿ ਸਨ, ਪਰ
ਅਕਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋੜ ਸੀ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਭਸਰਜਣਾ ਕੇ ਿ
ਤਿੱਤਫਿੱਟ ਸਮਿੱਭਸਆ ਾੈਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਜਾੈਂ ਸਰਬੀਕਰਣਾ (ਜਨਰਭਿਟੀਜ਼) ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਾਿੇ ਯਤਨਾੈਂ ਨੰ ਇਕ ਿਭ ਿੱਖਾਰਥੀ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ਾਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਪ ੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਾੈਂ ਯਤਨਾੈਂ ਦੇ
ਨਾਿ ਹੀ ਅਕਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋੜ ਸੀ ਭਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵ ਕੀ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਕੰਮਾੈਂ ਰਾਹੀਂ ਿੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਰਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਭ ਚ ਔਖ ਨਹੀਂ ਭਕ ਅਕਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਿੋਕਾੈਂ ਨੇ ਸਿੱਤਾ ਭਦਿੱਤੀ ਹ ਉਹ
ਸੁਚੇਤ ਜਾੈਂ ਅਚੇਤ ਤਰ 'ਤੇ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਿੱਖਰੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਹ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਆਪਣੇ ਿੱਖਰੇ ਿਗੋਿ, ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਿਾਰਤੀ ਿੋਕਤੰਤਰ ਭ ਚ ਇਹ ਪਛਾਣ ਰਿੱਖਣ
ਦਾ ਅਭਧਕਾਰ ਹ। ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਕੇ ਿ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਹੀ ਬਿ ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ
ਰਾਜਾੈਂ ਭ ਚ ੀ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਹਤਾੈਂ ਅਤੇ ਿੁਿੱਟ ਿਈ ਇਕ ਇਕ
ਭਨਸ਼ਭਚਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬਧ
ੰ ਨੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਹ। ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬਧ
ੰ ਦੀ ਭਨਰੰਤਰਤਾ
ਜਾੈਂ ਖੜੋਤ ਨੇ ਹਰ ਭਖਿੱਤੇ ਭ ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਭ ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਾ -ਪਿਬਧ
ੰ ਨੰ ਜਨਮ ਭਦਿੱਤਾ ਭਜਸ ਨਾਿ ਹਰ
ਇਿਾਕੇ ਦੀਆੈਂ ਖਾਸ ਪਿਕਾਸ਼-ਸੰਰਚਨਾ ਾੈਂ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਆਈਆੈਂ ਭਜ ੇਂ ਸਾਭਹਤ, ਕਿੱਪੜੇ, ਰੀਤੀ-ਭਰ ਾਜ਼
ਆਭਦ ਪਿਕਾਸ਼-ਸੰਰਚਨਾ ਾੈਂ ਨਾਿ ਹੀ ਇਿਾਕੇ ਦੇ ਿੋਕ ਮੋਹ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾੈਂ ਬੀਤਣ ਨਾਿ ਿੋਕਾੈਂ ਨੇ ਇਨ੍ਾੈਂ
ਸੰਰਚਨਾ ਾੈਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਜ਼ਾਭਹਰ ਕਰਨਾ ਭਸਿੱਖ ਭਿਆ ਹ।

ਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਾੈਂ ਨੰ

ਬਦਿਦੇ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਪਿਸੰਗਾੈਂ ਦੇ ਯੋਗ ੀ ਬਣਾਉੈਂਦੇ ਰਭਹੰਦੇ ਹਨ।
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ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿਤੀ ਸੁਚੇਤ ਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾੈਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਿ ਟਿੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਾੈਂ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਵਤ ਾੈਂ ਜਾੈਂ ਪਛਾਣਾੈਂ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ

ਰਗ ਦੇ ਕੁਿ
ਿੱ

ਭਹੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰ ਇਕ ਭਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ-ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚ ਬਦਿਣ ਿਈ ਪਿਾੈਂਤਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਨੰ ਉਿੰਘ ਕੇ
ਇਕ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾ ਨਾ ਹ। ਆਖਰ ਇਹ ਗਿੱਿ ਸਮਝਣੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿ ਨਹੀਂ
ਭਕ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਭ ਕਾਸ ਭ ਧੀ ਅਪਣਾ ਿਈ ਹ। ਇਸ ਭ ਕਾਸ ਨੰ ਸਭਥਰ ਕਰਨ
ਿਈ ਰਾਜ- ਰਗ ਨੰ ਇਕ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਧੇਰੇ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ

ਰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭ ਚਾਰ-ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਗ
ਿੱ ਦਾ ਮੁਿੱਖ

ਭਨਸ਼ਾਨਾ ਟਕਨਿੋਜੀ ਫਿਾਉਣਾ, ਭਦਨ ਰਾਤੀਂ ਆਪਣੀ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਫੇ ਭ ਚ ਾਧਾ
ਕਰਨਾ ਹ। ਇਸ ਸਿ ਕੁਝ ਿਈ ਇਿੱਕ ਬਹੁ-ਮੁਖ
ਿੱ ੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਬਧ
ੰ ਕਾਫੀ ਬਾਧਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।
ਸਾਡਾ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਰਗ, ਭਕ ੇਂ ਦੇਸ਼ ਭ ਚ ਨਫੇ ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਕਨਿੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ
ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਸੁਚਤ
ੇ ਹ, ਇਸ ਗਿੱਿ ਤੋਂ ੀ ਜਾਭਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਭਕ ਇਸ ਰਗ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ
ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪਿਤੀ ਰ ਈ
ਿੱ ਆ ਦੋਗਿਾ ਹ-ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਾਿਾ ੀ। ਸਖ਼ਤ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਕ ਸਾਡਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਰਗ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆੈਂ ਕੰਪਨੀਆੈਂ ਨੰ ਸਾਡੀ
ਮਾਰਕੀਟ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਕਰਭਸ਼ਤ ਇਸ ਿਈ ਭਕ ਇਸ ਨੰ ਨਫਾ ਧਾਣ ਅਤੇ
ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਰਭਹਣ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਹ। ਸੋ ੀਅਤ ਮਦਦ ਇਸ ਨੰ ਪਸੰਦ ਹ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਧਰੋਂ ਸਭਥਰ
ਤਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚੋਂ ਸਮਝਣ

ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ

ਰਗ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਭਨਸ਼ਾਨਾ

ਭਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹ। ਇਸ ਨੰ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾੈਂ ਾਿੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਿੋੜ
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਝ-ਬਝ ਇਨ੍ਾੈਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾੈਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਭ ਕਭਸਤ ਕਰਨ ਿਈ ਬਣਾਈ ਹ। ਸਗੋਂ ਭਜਥੇ ੀ ਇਹ ਪਛਾਣਾੈਂ ਸਮਿੱਭਸਆ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ੀਆੈਂ ਹੋਈਆੈਂ ਹਨ
ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਰਗ ਨੇ ਉਸ ਮੁਆਮਿੇ ਨੰ ਕੇ ਿ "ਪਿਬੰਧਕੀ ਮਸਿੇ" ਜੋਂ ਹੀ ਨਭਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕੀਤਾ ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹ ਭਕ ਮੁਆਮਿੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪਿਤੀਕਰਮ ਜੋਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜਾੈਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਰ ਿੱਈਏ ਅਖਭਤਆਰ ਕਰ ਿਏ ਹਨ।
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ਇਸ ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਅਕਾਿੀ ਦਿ ਦੇ ੋਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਾਿੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ -ਚੇਤਨਤਾ
ਨਾਿ ੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਭਜਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕਤਾ ਦੋ ੇਂ ਸਨ। ਇਹ ਟ
ੋ ਰ ਉਪਰੋਂ ਿਾ ੇਂ
ਭਕ ੇਂ ੀ ਿਿੱਗ,ੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾੈਂ ਤਭਹ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਰਗ ਦੇ ਭ ਰੁਿੱਧ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆੈਂ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾੈਂ ਪਿਤੀ ਅਭਗਆਨੀ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਤਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰ-ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਨੀਤੀਆੈਂ ਭ ਰੁਿੱਧ ਰੋਸ
ਪਿਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਕੇ ਿ ਕਾੈਂਗਰਸ (ਆਈ) ਨੰ "ਹਰਾਉਣ" ਜਾੈਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਵੀਭਕਿਤੀ ਨਾਿੋਂ ਧ
ਿੱ
ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਚੁਣੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਮਾਡਿ ਦੀ ਅਸਵੀਭਕਿਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਿੀਆੈਂ ਨੰ ਸਿੱਤਾ ਭ ਚ ਰਭਹਣ ਿਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਸਥ ਭ ਕਾਸ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੇਆਪ ਨੰ ਪਿਾੈਂਤਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਭ ਕਾਸਕਾਰ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਡ
ਿੱ ੀ ਿੋੜ ਹ। ਜੇ
ਅਸੀਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾੈਂ ਨੰ ਭਕਿਆਸ਼ੀਿ ਮਾਭਧਅਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾੈਂ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ
ਸੌਂਦਰਯਮਈ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਜਗਤ ਨੰ ਦੇਭਖਆ ਜਾੈਂ ਜੀਭ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਤਾੈਂ ਇਸ ਦਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਨਾਿ ਕੋਈ ਭ ਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਿੱਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ
ਭ ਕਭਸਤ ਮਨੁਿੱਖ ਧੇਰੇ ਪਿਮਾਭਣਕ ਰਪ ਭ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।
ਹੁਣ ਦੀ ਇਭਤਹਾਸਕ ਸਭਥਤੀ ਨੇ ਅਕਾਿੀਆੈਂ ਿਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਬਣਾ ਭਦਿੱਤਾ ਹ ਭਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆੈਂ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੰ ਹੋਰ ਪਿੱਭਕਆੈਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਰਿੱਭਖਅਕ
ਅਤੇ ਭ ਸਥਾਰਕਾਰ ਬਣਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਿਈ ਕੇਂਦਰ ਪਿਤੀ ਦੋ-ਪਿੱਖਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਗਿੱਿਬਾਤ ਅਤੇ ਭਸਰਜਨਾਤਮਕ ਟਕਰਾਉ ਦਾ। ਗਿੱਿਬਾਤ ਇਸ ਿਈ ਭਕ ਅਕਾਿੀ ਖੁਦ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਨੁਮਾਇੰਭਦਆੈਂ ਜੋਂ ਡ
ਿੱ ੇ ਬਹੁ-ਮੁਖ
ਿੱ ੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਿਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੰ ਉਸ ਪਿਕਾਰ ਨਾਿ
ਭ ਕਭਸਤ ਕਰਨਾ ਹ ਅਤੇ ਭਸਰਜਨਾਤਮਕ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਇਸ ਿਈ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਰਗ
ਦੇ ਇਕ ਮੁਖ ਾਦ ਨੰ ਿਗਾਤਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹ ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਾਦ" ਦੇ ਭਪਿੱਛੇ ਿੁਕੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਪਛਾਣਾੈਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਿੱਤੇ ਭਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰ ਛੁਭਟਆਉਣਾ ਹ।
ਭਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਭਬਨਾੈਂ ਸਮਿੱਭਸਆ

ਾਿੇ ਇਕ-ਮੁਖੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਬਧ
ੰ ਬਣਾਉਣੇ ਭ ਕਭਸਤ ਪਿੱਛਮੀ

ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਦੀ ਨਕਿ ਹ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ

ਰਗ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਕਰਭਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਆ

ਸਕਦਾ ਹ ਪਰ ਮਾੜੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਸਾਡੀਆੈਂ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨੇ
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ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਪਛਾਣਾੈਂ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ

ਾਿੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ

ਭਸਧਾੈਂਤ ਨਹੀਂ ਭਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਨੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪਿਬੰਧ ਦਾ ਭ ਚਾਰਕ ਰਭਹੰਦ-ਖੰਦ ਸਮਝ ਕੇ
ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ

ਰਗ ਦੇ ਇਕ-ਮੁਿੱਖ ਾਦ ਦਾ ਹੀ ਪਿੱਖ ਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਆਮਿੇ ਭ ਚ ਕਭਮਊਭਨਸਟ

ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨੇ ਸੋ ੀਅਤ ਪਿਬਧ
ੰ ਤੋਂ

ੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਸਿੱਭਖਆ। ਸੋ ੀਅਤ ਯਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਾੈਂਤਕ

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਨੰ ਭਜਸ ਮਾਣ, ਇਿੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਕਿਆ ੰਤ ਢੰਗ ਨਾਿ ਸਾੈਂਭਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਿ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ
ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਭ ਚ ਭਦਿਚਸਪੀ ਤੇ ਰੰਗੀਨੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਸੋਸ਼ਭਿਜ਼ਮ ਨੰ ਇਕ-ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਚਾਈ ਰਿੱਭਖਆ ਹ। ਿੱਧ ਇਹ ਭਕ ਇਨ੍ਾੈਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਿ
ਕੋਈ ਭ ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਭਣਆ। ਸਾਡੀਆੈਂ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦਾ ਮਾਡਿ ਭ ਕਭਸਤ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦੇ
ਇਕ-ਮੁਖ ਾਦ

ਾਿਾ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਆਰਭਥਕ ਸਮਾਜ ਾਦ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਸ਼ਿੀ

ਾਿੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਾਦ

ਨਾਿ ਇਕਭਮਕ ਹੋ ਭਗਆ ਹ। ਿਾ ੇਂ ਕਾੈਂਗਰਸ (ਆਈ) ਅਤੇ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਖਿੱਬੀਆੈਂ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਇਕ ਦਜੇ
ਦੀਆੈਂ ਭ ਰੋਧੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਇਿੱਕ-ਮੁਖ ਾਦ ਪਿਤੀ ਸਾੈਂਝ ਰਿੱਖਣਾ ਬੜੀ ਭਚਿੱਤਰ ਗਿੱਿ ਹ।
ਅਕਾਿੀ ਇਭਤਹਾਸਕ ਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਮਖ
ੁ ੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਨੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਧੇਰੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹਨ।
ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਉਨ੍ਾੈਂ ਕੋਿ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਮਨ ਜ਼ਰਰ ਹ ਪਰ ਇਸ ਿਈ ਅਭਨ ਾਰਯ ਹ ਭਕ ਉਹ ਗੁਫਤਗ ਅਤੇ
ਭਸਰਜਨਾਤਮਕ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰ ਚੇਤਨ
ੰ ਤਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾੈਂ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਰਗ ਦੀ ਇਕਮੁਖੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਪਖ
ਿੱ ੀ ਨੀਤੀ ਅਕਾਿੀਆੈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੰ
ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਿ ਗ
ੇ ੀ। ਜੋ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਹੁਣ ਬੁਭਣਆ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹ ਉਹ ਇਕ ਅਭਜਹਾ ਨੈੱਟ ਰਕ ਹ ਭਜਸ ਭ ਚ
ਨਿੱਥੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਬਨਾੈਂ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ, ਭਬਿਕੁਿ ਸਭਹਜ ਦੀ ਗਿੱਿ ਹ। ਪਰ ਜੋ ਇਭਤਹਾਭਸਕ ਸੁਭ ਧਾ ਪਿਾੈਂਤਕ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਿ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਉਸਾਰਨ ਿਈ ਅਕਾਿੀਆੈਂ ਨੰ ਹਾਸਿ ਹ ਉਸਨੰ ਕੇ ਿ
ਨਾਅਭਰਆੈਂ ਜਾੈਂ ਤਿੱਤਫਿੱਟ ਭਜਹੇ ਆਰਭਥਕ ਪਿਗ
ੋ ਰਾਮਾੈਂ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਮਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਿਈ
ਕੁਝ ਸੰਸਥਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਭ ਚ ਤਬਦੀਿੀ ਭਿਆਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ।
ਸਿ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਭ ਿੱਭਦਅਕ ਪਿਬੰਧ ਨੰ ਨ ਾੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਪਿਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਭਮਡਿ
ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਭ ਭਗਆਨਾੈਂ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਬਾਕੀ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾੈਂ ਭ ਚ ਅਭਜਹੀਆੈਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾੈਂ
ਿਾਉਣੀਆੈਂ ਚਾਹੀਦੀਆੈਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭ ਸ਼ਾਿ, ਖੁਿੱਿ੍ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ
ਿੱਿ ਸਭਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਭਹਕਾਰੀ ਸ ਰਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਭਿਖੀਆੈਂ ਜਾ
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ਸਕਦੀਆੈਂ ਹਨ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੋਕ ਸਾਭਹਤ, ਭਚੰਨਾੈਂ, ਰੀਤੀ-ਭਰ ਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆੈਂ
ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਉਸਾਰਨ। ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਦੇ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਪਿਤੀ ਨਾਇਕੀ ਅਤੇ ਮਾਨ

ਾਦੀ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਨੰ

ਪਿੱਭਕਆੈਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਪਿਾੈਂਤਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਭ ਚ ਸਭਥਤ ਅਤੇ ਸ ਸਥ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਪਦਾ ਕਰਨਾ ਹ ਤਾੈਂ ਇਸੇ ਪਿੱਧਰ
ਉਤੇ ਹੀ ਹੋ ੇਗਾ।
ਇਸ ਪਿਯੋਜਨ ਿਈ-ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਭਤੰਨੇ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀਆੈਂ ਨੰ ਨ ੇਂ

ਭਸਭਰਓੈਂ ਸੰਗਭਠਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਐਕਟਾੈਂ ਭ ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਿਈ
ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਭਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਰਸਾੈਂ
ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭ ਿਿੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁਿੱਿ੍ੇ ਰਪ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਤਾ ਪਦਾ ਕਰਨ। ਭ ਭਗਆਨ ਪੜ੍ਨ
ਾਿੇ ਭ ਭਦਆਰਥੀਆੈਂ ਿਈ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਸਿ ਅਭਧਆਪਕਾੈਂ ਿਈ ੀ ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਾਿਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਕਸੇ ਨਾ ਭਕਸੇ ਰਪ
ਭ ਚ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਭ ਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਨੰ ਅਕਾਿੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਕ ਾਈਸ ਚਾੈਂਸਿਰ ਨੇ ਹੀ ਅਸਫਿ ਬਣਾ ਭਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆੈਂ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀਆੈਂ ਭ ਚ ਕਾੈਂਗਰਸ (ਆਈ) ਿੋਂ ਭਨਯੁਕਤ ਾਈਸ ਚਾੈਂਸਿਰਾੈਂ ਨੇ
ਯਨੀ ਰਭਸਟੀਆੈਂ ਨੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਿ ਭ ਕਭਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਭਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਭਕਹਾ
ਜਾੈਂਦਾ ਹ ਭਕ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾੈਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀਆੈਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਾੈਂਤਕ ਕਾੈਂਗਰਸੀ ਿੀਡਰਾੈਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ
ਿਈ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਆਖੇ ਬੇਸ਼ਮ
ੁ ਾਰ ਅਭਜਹੇ ਫਸਿੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਭ ਰੋਧੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ
ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਭ ਚ ਭਮਸਾਿ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡ
ਿੱ ੀਆੈਂ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਉਤੇ ਅਭਜਹੇ ਭ ਅਕਤੀ ਭਬਠਾ ਭਦਿੱਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿਤੀ ਅਭਗਆਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭ ਰੋਧੀ ਹਨ। ਭਕਹਾ ਜਾੈਂਦਾ ਹ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ
ਦੀ ਭਨਯੁਕਤੀਆੈਂ ਕਾੈਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆੈਂ ਦੇ ਕਭਹਣ 'ਤੇ ਹੋਈਆੈਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਜੋ ਮੁਖ
ਿੱ ਤਰ
'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭ ਆਭਖਆ, ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਪਿਤੀ ਚੇਤਨ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਸਜਾਉਣ ਿਈ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਭਨਿਾਉਣ ਦੇ ਭਬਿਕੁਿ ਅਸਮਰਥ ਹ। ਇਸ ਨੰ ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਕਾੈਂਗਰਸ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਨਯੁਕਤ

ਾਈਸ ਚਾੈਂਸਿਰਾੈਂ ਨੇ ਭ ਗਾਭੜਆ ਹ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਿ ਿਈ ਇਕ ਕਭਮਸ਼ਨ

ਮੁਕਿੱਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇ ਿ ਸਰ੍ੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮਿੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਿੰਗੜਾ, ਭਗਿੱਧਾ
ਜਾੈਂ ਫੁਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਪਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹ ਜੋ ਭਥਰ
45

ੀ ਹ ਅਤੇ ਸਭਥਰ

ੀ, ਜੋ

“kOLmI afjLfdI vwl” lyKk : zf[ gurBgq isMG

ਆਪਣੇ ਇਭਤਹਾਸ, ਿਗੋਿ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਇਕ ਖਾਸ ਭ ਧਾਨ ਨਾਿ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹ। ਇਸ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਿੱਤਾ ਭ ਰੋਧ, ਿੁਟ
ਿੱ -ਭ ਰੋਧ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਿਾ ਾੈਂ ਦਾ ਇਕ ਪਿਜ ਭਿਤ ਅਤੀ
ਭ ਸਭਤਿਤ ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਭ ਚ ਹ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਖਾਸੀਅਤਾੈਂ ਦਾ ਸਮਕਾਿੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚ ਭ ਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਜੋਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤਿੱਕ
ਇਸ ਨੇ ਆਰੰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਇਹੋ ਭਜਹੇ ਭ ਦ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਹ
ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੀਤੇ ਇਿੱਕਾ-ਦੁਿੱਕਾ ਜਤਨ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਬਾਕੀ ਭਨਰਭਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਨਗਣੇ ਹਨ।
ਭ ਿੱਭਦਅਕ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਭਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ-ਚੇਤਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ
ਨਾਿ ਅਕਾਿੀ ਸਰਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਭਥਕ ਢਾੈਂਚੇ ਭ ਚ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਭਿਆਉਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਾਿਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬਧ
ੰ ਆਪਣਾ ਭਸਖਰ ਛਹਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹ। ਧਨੀ ਭਕਸਾਨ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਛੋਟੇ ਜਾੈਂ
ਮਿੱਧਿੇ ਭਕਸਾਨ ਿਈ ਖੇਤੀ ਭ ਚ ਭਜਊਣ ਸਾਧਨ ਪਦਾ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆੈਂ ਨੰ
ਚੰਗੇ ਕਾਿਜਾੈਂ, ਸਕਿਾੈਂ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਿੇਜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਖ ਦੀ ਿੱਡੀ ਜੜ੍ ਹ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ
ਸਨਅਤ ਭਪੰਡਾੈਂ ਭ ਚ ਿਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਧਨ-ਸੰਕਟ ਭ ਚ ਗਿਭਸਤ ਪਭਰ ਾਰਾੈਂ ਦੇ ਬਿੱਭਚਆੈਂ ਨੰ ਉਿੱਚ
ਭ ਿੱਭਦਆ ਿਈ ਗਰਾੈਂਟਾੈਂ ਜਾੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਭਮਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਿੱਚ ਭਸਿੱਭਖਅਤ ਨਜ ਾਨ ਰਗ ਿਈ
ਹਾਈ-ਟਕ ਸਨਅਤ ਿਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਤਾੈਂ ਭਕ ਇਹ ਰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾੈਂ ਇਥੇ ਰਭਹ ਕੇ
ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ।ੇ
ਪਰ ਿੱਧ ਭਧਆਨ ਦੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਭ ਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਭਨਰੋਿ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਮਾਡਿ
ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰ 'ਤੇ ਭਸਿੱਖ ਪਿੰਪਰਾ ਨੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਭਖਆ
ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਭਕ ਜੋ ਨਜ ਾਨ ਰਗ ਇਸ ਪਿਥਾ ਭ ਚ ਪਭਿਆ ਹ ਉਸਨੰ ਅਭਜਹੀਆੈਂ
ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਭ ਚ ਢਾਿਣਾ ਔਖਾ ਹ ਜੋ ਪੰਜੀ ਇਕੋ

ਰਗ ਨੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਕਰਤੀਆੈਂ ਨੰ

ਕੇ ਿ "ਚਾਕਰ" ਾਿੇ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਰਿੱਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਸਿੱਖ ਭਪਛੋਕੜ ਾਿੇ ਨਜ ਾਨ ਿਈ ਇਹ ਸ ੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹ। ਇਸ ਨਜ ਾਨ ਨੰ ਮੁਿੱਖ ਧਾਰਾ ਭ ਚ ਤਾੈਂ ਹੀ ਭਿਆੈਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ
ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਇਸ ਦਾ ਿਾ ਹ ਭਕ ਇਸ ਸਕਟਰ ਭ ਚ
ਕੋਆਪਿੇਭਟ ਜਾੈਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਖੜ੍ੀਆੈਂ ਕੀਤੀਆੈਂ ਜਾਣ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚ ਮਾਿਕ ਅਤੇ ਚਾਕਰ ਾਿਾ ਭਰਸ਼ਤਾ
ਨਾ ਹੋ੍ੇ ੇ। ਕਾਭਮਆੈਂ ਨੰ ਸਨਅਤ ਚਿਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਭਹਤਾੈਂ ਿਈ ਮੁਿੱਖ ਫਸਿੇ ਿਣ ਭ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ
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ਜਾ ੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਪਿੱਛਮੀ ਸ਼ਿੀ ਾਿੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਭ ਕਾਸ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਭਹਤ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੋ ੇ ਪੰਜਾਬ ਿਈ ਅਭਜਹੀਆੈਂ ਸੰਗਠਨਾ ੀ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਭਿਆਉਣੀਆੈਂ ਡ
ਿੱ ੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ
ਇਨ੍ਾੈਂ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਕੋਈ ਭਥਰ ਸ਼ਾੈਂਤੀ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਜਸ " ਡ
ੰ ਕੇ ਛਕਣ" ਅਤੇ "ਭਕਰਤ
ਕਰਨ" ਦੀ ਪਿਥਾ ਭਸਿੱਖ-ਪਿੰਪਰਾ ਨੇ ਆਰੰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੰ ਨ ੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਅਤੇ
ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਭ ਚ ਢਾਿਣ ਨਾਿ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਿਈ ਨ ਾੈਂ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਸਜ ਸਕਦਾ ਹ। ਜੇ ਅਕਾਿੀ ਸਰਕਾਰਾੈਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆੈਂ ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਨੰ ਨੀਮ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਾੈਂ ਭ ਕਭਸਤ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਢਾੈਂਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ
ਰਿ-ਗਡ ਜੋਂ ਰਿੱਖਣਗੀਆੈਂ ਤਾੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਸਿੱਖ-ਪਿੰਪਰਾ ਦਾ ਸਭਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆੈਂ ਹੋਣਗੀਆੈਂ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਪਰਾ ਭ ਚ ਪਿੀ ਨ ੀਂ ਪੀੜ੍ੀ ਨੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਮਿ ਭ ਚ ਭਿਆ
ਰਹੀਆੈਂ ਹੋਣਗੀਆੈਂ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਿਈ ਇਕ ਅਭਜਹਾ ਕਭਮਸ਼ਨ ਮੁਕਿੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਭਜਸ
ਭ ਚ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਭਥਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਭਜਹੇ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਗ
ਿੱ ਹੋਣ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਪਰਬੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛਮੀ
ਢਾਭਚਆੈਂ ਦਾ ਭਸਿੱਧਾ ਭਗਆਨ ਹੋ ੇ।
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ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦਾ ਮਨ
ਜਦੋਂ ਅਕਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਭਸੰਘ ਬਰਨਾਿਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਭ ਚ ਸਿੱਤਾ ਸੰਿਾਿੀ ਤਾੈਂ
ਇਹ ਆਸ ਬਿੱਝ ਗਈ ਸੀ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾੈਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾ ਗ
ੇ ੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਭਨਰਮਿ
ਭਨਕਿੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਭ ਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਸ਼ਾੈਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭਿਆੈਂਦੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭ ਚ ਜੁਝਾਰ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਇਕ ਫਸਿਾਕੁੰਨ ਜਾੈਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ
ਸਹਾਇਕ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਭਨਆ ਜਾੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਭਨਰੰਤਰ ਅਸ਼ਾੈਂਤੀ ਤੇ ਭ ਰੋਧ ਨਾਿ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹ ਭਕ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ ਕੋਿ ਕੋਈ ਅਭਜਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾੈਂ ਭ ਧੀ ਨਹੀਂ ਭ ਕਭਸਤ ਹੋ ਸਕੀ ਭਜਸ ਨਾਿ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਮੁਖ
ਿੱ
ਧਾਰਾ ਭ ਚ ਭਿਆੈਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਹੰਸਾਤਮਕ ਪਿਗਟਾਉ ਨੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਪਿੇਭਰਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦਾ ਇਕ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਨ ਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਯੁ ਾ ਪੀੜ੍ੀ ਨਾਿੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹ। ਕਾਰਣ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਭਤਹਾਸ ਹ। ਚਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ੀਂ ਪਰ ਈਸ ੀ ਭ ਚ ਫਾਰਸੀਆੈਂ ਅਤੇ ਯਨਾਨੀਆੈਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ
ਭ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਨ ਅਭਤਅੰਤ ਭਨਰੰਤਰਸ਼ੀਿ ਅਤੇ ਗਤੀਮੁਖੀ ਬਣ ਭਗਆ। ਨ ੀਂ
ਸਭਥਤੀ ਨਾਿ ਬਦਿਦਾ ਅਤੇ ਭਜਉੈਂਦੇ ਰਭਹਣ ਿਈ ਬਿ ਾਨ ਕਰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਭਧਆਨ ਧਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ
ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਿਿੱਛਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਿਿੱਛਣ ਅਿੱਠ ੀਂ ਸਦੀ ਭ ਚ ਤੁਰਕਾੈਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੰ
ਿੁਿੱਟਣ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਹੋਰ ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰ ਬਣ ਭਗਆ।
ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਭਪਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਦਾ ਭ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰ ਭਧਆ। ਮੁਗ਼ਿਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਬਧ
ੰ ਇਸ
ਤਰ੍ਾੈਂ ਉਸਾਭਰਆ ਭਕ ਉਹ ਉਸ

ੇਿੇ ਦੀ ਕੇ ਿ ਭਜਉਣ ਜੋਗੀ ਉਤਪਾਦਨ

ਾਿੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਭ ਚ ੀ

ਭਕਸਾਨੀ ਕੋਿੋਂ ਦੋ ਭਤਹਾਈ ਭਹਿੱਸਾ ਿਣ ਿਿੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਸਥਾਨਕ ਪਿਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮਾਮਿਾ ਅਭਧਕਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਟਕਸ ਅਿਿੱਗ ਿਾ ਿੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਕਸਾਨ, ਭਨਰਜ਼ਮੀਨ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਫੀ ਔਖ ਾਿਾ
ਜੀ ਨ ਭਜਉਣ ਿਈ ਮਜਬਰ ਹੋਏ।
ਜਦੋਂ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਿੱਿਰੇ, ਭਕਸਾਨ, ਭਨਰਜ਼ਮੀਨ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਾਿਾ
ਜੀ ਨ ਭਜਉੈਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਬਾਬਰਨਾਮਾ' ਭ ਚ ਭਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਨਰਜ਼ਮੀਨ ਕਾਮੇ ਦੀ
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਿਤ ਦਾ ਭਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹ। ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਦੀ ਇਹ ਿੁਿੱਟ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ
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ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਤਾਪ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਸਮਭਝਆ ਅਤੇ ਨਾਿ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮਾੈਂ ਅਤੇ ਸੰਸਭਕਿਤੀ
ਦੇ ਸੰਿ

ਭ ਨਾਸ਼ ਨੰ

ੀ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਜੋ ਭਸਿਸ਼ਟੀ-ਪਿਬਧ
ੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਭ ਚ ਉਸਾਭਰਆ ਅਤੇ ਭਜਸ

ਬਰਾਬਰੀ ਿਈ ਚਨਬਿੱਧ ਭਨਰ ਰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਸਰਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫਿਤਾ ਨਾਿ ਭ ਸ਼ਾਦਗਿਸਤ ਅਤੇ ਿੁਟ
ਿੱ ੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਕਸਾਨ ਰਗ ਨੰ ਨਾਇਕ ਭ ਚ ਬਦਿ ਭਦਿੱਤਾ।
ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਜਾਣਨ ਿਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ ਇਨ੍ਾੈਂ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੇ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ
ਅਮਿ ਕਰਨ

ਾਿਾ ਇਕ ਤੀਖਣ ਅਤੇ ਪਿਤੀਕਾਤਭਮਕ ਮਨ ਭ ਰਸੇ ਭ ਚ ਭਿਆ ਹ। ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਇਕ

ਨਜ ਾਨ ਆਪਣੇ ਪਭਰ ਾਰ ਭ ਚ ਪਿਦਾ ਹ ਅਤੇ ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਦੇ ਭਸਿੱਖ ਭ ਚਾਰ-ਪਿਬੰਧ ਭ ਚ ਭ ਗਸਦਾ ਹ
ਉਸ ਭ ਚ ਕੇ ਿ ਭਸਿੱਖ ਗਿੰਥ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰਆੈਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਕਰਮ, ਭਸਿੱਖ
ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀਆੈਂ ਦੀਆੈਂ ਭਮਸਾਿਾੈਂ

ੀ ਸੰਭਮਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਿ ਜੋ ਮਨ ਉਸਰਦਾ ਹ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ

ਅਮਿ ਿੱਿ ਹੁੰਦਾ ਹ। ਇਕ ਸਾੈਂਝੀ ਅਤੇ ਭਨਆੈਂ-ਪਰ ਕ ਬਰਾਬਰੀ ਾਿੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭਹਜੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਿਿੱਗ
ਜਾੈਂਦੀ ਹ। ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਪਭਹਿੇ ਿਾਰਤੀ ਪਿਮਖ
ੁਿੱ ਕ ੀ-ਪਗ਼ੰਬਰ ਸਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਭਹਕ
ਇਭਤਹਾਸਕ ਕਰਮ ਨੰ ਜੋਭੜਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁਧ
ਿੱ ਨੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀ ਨ ਨੰ ਕਈ ਕੋਣਾੈਂ ਤੋਂ
ਦੇਭਖਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ 'ਸੰਘ' ਦਾ ਸੰਕਿਪ ਇਕ ਅਭਜਹੇ ਸਮਭਹਕ ਕਰਮ ਦਾ ਰਪ ਨਾ ਧਾਰ ਸਭਕਆ ਜੋ
ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁਿੱਕੇ ਸਮਾਭਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ ਉਿਟਾ ਸਕਣ।
ਿਾ ੇਂ ਸਿ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਭ ਚ ਬਿਭਹਮੰਡੀ ਨਾਇਕ (ਗੁਰਮੁਖ) ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੋਖੀ (ਮਨਮੁਖ) ਬਾਰੇ ਭ

ਾਦ ਕਾਇਮ ਰਿੱਭਖਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਪ ਬਿਭਹਮੰਡੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ

ਅਤੇ ਸੰਕਿਪ ਨਾਿ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭ ਚ ਹੀ ਪਿਜ ਭਿਤ ਹੋਇਆ। ਕ ੀ ਦੇ ਤਰ
ਉਤੇ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਇਹ ਹ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭ ਚਾਰ ਪਿਗਟਾਉਣ ਿਈ ਯੋਗ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਪਿਤੀਕ ਪਿਬੰਧ ਦੀ ਭਸਰਜਣਾ ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਨਾਦ ਅਤੇ ਭਰਦਮ ੀ ਅਭਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਿ ਰਤੇ ਭਕ ਸ਼ਬਦ
ਭ ਚ ਪਾਠਕ ਜਾੈਂ ਸਰੋਤੇ ਨੰ ਤਿੱਤ ਫਿੱਟ ਬਦਿਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਪਦਾ ਹੋਈ।
ਭਦਿੋਂ ਹਰ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਦੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।
ਉਸ ਿਈ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਇਕ ਪਿੇਰਣਾਤਮਕ ਭਮਸਾਿ ਬਣੇ ਰਭਹੰਦੇ
ਹਨ। ਗੁਰ ਸਾਭਹਬ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁਿੱਭਕਆ ਨੀਿਾ ਘੋੜਾ, ਤੀਰ ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਉਤੇ ਬਠਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰ ਬਾਜ਼,
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ਇਕ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਨੰ ਜਨੰਨ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਕ ਪਿੇਭਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਸਿੱਖ ਜੀ ਨ ਦਾ ਇਕ ਇਭਤਹਾਸਕ
ਅਤੇ ਅਸਭਤਤ ੀ ਤਿੱਤ ਹ ਭਕ ਇਸ ਭ ਚ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਇਕ ਸੰਤ-ਭਸਪਾਹੀ

ਜੋਂ ਇਕ ਅਭਜਹਾ

ਆਦਰਸ਼-ਰਪ ਬਣ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਭਧਕ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ -ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ ਤੋੜ
ਭਰਹਾ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨ ੇਂ ਭਨਆੈਂ ਾਿੇ ਦ ੀ ਸੰਕਿਪ ਉਸਾਰ ਭਰਹਾ ਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬ, ਇਕ
ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਿਈ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹ ਭਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਭ ਚ
ਭਕੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹ, ਇਹ ਸਾਡੀਆੈਂ ਚੋਣਾੈਂ ਨੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੇਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੰ
ਭਨਸ਼ਭਚਤ ਕਰਨ ਭ ਚ ਭਹਿੱਸਾ ਪਾਉੈਂਦਾ ਹ।
ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਜਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਭਚਤਭ ਆ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਿਭਹਮੰਡੀ
ਨਾਇਕ, ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਦੇ ਮਨ ਭ ਚ ਘਰ ਕਰ ਭਗਆ ਹ। ਸਾਡੇ ਨ ੇਂ ਸਮਾਭਜਕ ਭ ਭਗਆਨ ਨੇ ਸਾਨੰ ਇਹ
ਭਸਖਾਇਆ ਹ ਭਕ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ

ਰਗ ਭਰਸ਼ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਿਾ

ਪਾਉੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਨੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਪਿੇਭਰਆ ਹ
ਉਹ ਰਗ ਹਿੱਦ-ਬੰਦੀਆੈਂ ਨੰ ਿੰਘ ਭਗਆ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹ ਭਕ ਇਹ ਉਨ੍ਾੈਂ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋਭਬੰਬਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਹ ਜੋ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਭਨਆਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਕ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਨੰ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਭਨਰਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਭਨਮਨ ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।
ਉਸ ਿਈ ਜੀ ਨ ਸਭਥਤੀ ਨੰ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਭ ਚ ਪਿਰ
ੇ ਣਾ-ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਿੰਘਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹ। ਤਦ ਹੀ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਭਨਰਪਿਿਾ ਬਣਦਾ ਹ। ਭਮਸਾਿ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਜੋਨ ਆਫ ਆਰਕ
ਅਤੇ ਰਭਬਨਹੁਡ
ਿੱ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬਾੈਂ ਨੰ ਜੋ ਭਕ ਮਿੱਧ ਕਿੀਨ ਸਾਮੰਤੀ ਯੁਗ
ਿੱ ਦੀ ਕਾਣੀ ਡ
ੰ
ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਮਕਾਿੀ ਯਰਪੀ ਸਮਾਜਾੈਂ ਨੇ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਭਨਰਭਕਿਆ ੰਤ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਇਸ
ਾਸਤੇ

ਾਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗ

ੰਡ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਰਭਤਆ ਹ। ਹੁਣ ਦੇ

ਕਤ ਭ ਚ

ਿਭਨਨ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਜੋ ਤੀਹਭ ਆੈਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਦਨਾੈਂ ਭ ਚ ਪਿਜ ਭਿੱ ਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਪਛੋਂ
ਚੇਗੁ ੇਰਾ ਅਤੇ ਹੋ ਚੀ ਭਮੰਨ ਜਾੈਂ ਮਾਓ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ, ਜੋ

ੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦੇ ਭਦਨਾੈਂ ਭ ਚ

ਪਿਿਾ ਸ਼ਾਿੀ ਬਣੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛਮੀ ਯਰਪ ਭ ਚ ਬੜੀ ਸਫਿਤਾ ਨਾਿ ਭਨਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿੱਛਮੀ ਯਰਪੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਬਧ
ੰ ਾੈਂ ਦੀ ਭ ਉੈਂਤ ਸੰਕਟਸ਼ੀਿ ਜਾੈਂ ਤੰਗ

ਰਗਾੈਂ

ਿੱਿ ਪੰਜੀ ਦਾ

ਭਹਣ

ਧਾਉਣਾ ਹ। ਇਹ ਭ ਕਭਸਤ ਪੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜਾੈਂ ਭ ਚ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਭ ਰੋਧਾੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਿੱਭਸਆ ਾੈਂ ਦੇ
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ਬਾ ਜਦ ਸੰਿ ਹੋ ਜਾੈਂਦਾ ਹ।
ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਦੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਭ ਚ ਸੁਭਕਿਆ ੰਤ ਹੋਣ ਦਾ

ਡ
ਿੱ ਾ

ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਪਭਰ ਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਆਇਆ ਸੰਕਟ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਜੁਝਾਰ ਾਦੀ
ਿਭਹਰ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿੱਧ ਰਗ ਭ ਚੋਂ ਹਨ। ਕਾੈਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗਿਹ
ੋ
ਦੀਆੈਂ ਨੀਤੀਆੈਂ ਨੇ ਆਰਭਥਕ ਭ ਕਾਸ ਨੰ ਸਮਾਭਜਕ ਭਨਆੈਂ ਨਾਿੋਂ ਤੋੜ ਭਦਿੱਤਾ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਛੋਟੀ
ਭਕਸਾਨੀ ਡ
ਿੱ ੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਭਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਚੁਿੱਕੀ ਹ। ਪਾਰਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਧਣ ਨਾਿ ਛੋਟੇ ਭਸਿੱਖ ਪਾਰੀ
ਿਈ

ੀ ਫੁਿੱਿਣ-ਭ ਗਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾੈਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਭਹਿੇ ਸਾਿਾੈਂ ਭ ਚ

ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਭਨਆੈਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਸੀਭਮਤ ਰਪ ਭ ਚ ਇਕਿੱਠੇ ਸਨ। ਭਜਉੈਂ-ਭਜਉੈਂ ਕਾੈਂਗਰਸ ਅੰਦਰਿੇ ਭ ਰੋਧ
ਆਰਭਥਕ ਨੀਤੀਆੈਂ ਦੇ ਅਸਫਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਦੇ ਗਏ, ਭ ਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦੇ ਿੋਕ ਅਸੰਤੋਖ ਨੰ ਰਤਣ
ਤੋਂ ਭਮਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਨਭਜਿੱਠਣ ਿਈ ਉਸ ਨੇ

ਡ
ਿੱ ੇ

ਪਾਰਕ

ਰਗ 'ਤੇ ਭਨਰਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ।

ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਨਭਹਰ ਕਾਿ ਦਾ ਆਰਭਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਿੀ ਨਾਿ ਜੁਭੜਆ ਸਮਾਭਜਕ ਭਨਆੈਂ ਦਾ ਦਾਈਆ ਸੁੰਗੜ
ਭਗਆ। ਰਾਜੀ ਗਾੈਂਧੀ ਦੇ ਦਰ ਭ ਚ ਨਭਹਰ ਕਾਿ ਦਾ ਮਿ ਦਾਈਆ ਭਤਆਗ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ ਹ।
ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ ਭਨਆੈਂ ਦੇ ਟੁਿੱਟਣ ਦਾ ਛੋਟੀ ਭਸਿੱਖ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ ਮਿੱਧ- ਰਗ ਉਤੇ
ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪਿਿਾ ਭਪਆ ਹ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਭਥਕ ਸੰਕੋਚਾੈਂ ਕਾਰਨ ਬਿੱਭਚਆੈਂ ਨੰ ਚੰਗੇ ਸਕਿਾੈਂ-ਕਾਿਜਾੈਂ
ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਿੇਜ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਆਯੋਗ ਭ ਿੱਭਦਆ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਾੈਂ ਬਿੱਭਚਆੈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ਼ਨ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਕਾੈਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ੀ ਸਿੱਤਾ ਸੰਿਾਿੀ ਉਸ ਨੇ ਕਾੈਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ
ਦੀਆੈਂ ਨੀਤੀਆੈਂ ਨੰ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਪਾਭਿਆ। ਅਕਾਿੀ
ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਿੀ ਨਾ ਭਿਆ ਸਕੇ। ਅਸਿ ਭ ਚ ਕੋਈ

ੀ ਆਪਣੀਆੈਂ ਪਭਹਿੀਆੈਂ

ਜ਼ਾਰਤਾੈਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ

ੀ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿਿਾ

ਥਿੱਿੇ ਆਏ

ਭਕਸੇ ਰਗ ਨੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੇ ਿ ਮਾਮਿੀ ਫਰਕ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਸਮੁਿੱਚੇ ਤਰ 'ਤੇ ਜੋ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਧਾਉਣ ਾਿਾ ਰਤਾਰਾ ਡ
ਿੱ ੇ ਪਾਰ ਨੰ ਕੇਂਦਰ ਿੋਂ ਭਮਿ ਭਰਹਾ ਹ ਉਸ ਨਾਿ ਇਸ
ਦੇ ਹੀ ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਭਕਿਤਕ ਸੰਗਠਨ

ਧ-ਫੁਿੱਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਾੈਂਤਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ,

ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨਾਿ ਸਾਡੀ ਭਕਸਾਨੀ ਨੰ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹ ਹ, ਟੁਟ
ਿੱ ਿਿੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਪਛੋਕੜ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ
ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਿਿਾਭ ਤ ਹੋਇਆ ਹ। ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭ ਗਸ
ਰਹੇ ਇਕਾੈਂਗੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚ ਅਣਗਿੇ ਮਭਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਪਿੱਛਮੀ ਬੰਗਾਿ ਦੀ ਖਿੱਬੇ-ਪਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆੈਂ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆੈਂ ਦੇ ਪਿਬਧ
ੰ
ਥਿੱਿੇ ਪਣ

ਾਿੇ ਪਿਿਾ ਾੈਂ ਨੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਗਾਿ ਦੇ ਭ ਿੱਭਦਅਕ ਅਜੇ ਦਜੇ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਭ ਚ ਕੁਝ ਸੀਭਮਤ

ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਕੀਤੀਆੈਂ ਹਨ। ਜ ਾਨ

ਰਗ ਨੰ ਕੁਝ ਤਰਿੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੰਤ ਾੈਂ ਨਾਿ ਜੋੜਨ ਦੀ

ੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼

ਕੀਤੀ ਹ। ਕਰਨਾਟਕ ਭ ਚ ਰਾਮਭਕਿਸ਼ਨ ਹਗੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਿਿਾਈ ਯੋਜਨਾ ਾੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਰਗਾੈਂ ਦੀ
ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹ। ਭਜਉੈਂ-ਭਜਉੈਂ ਿੱਡੇ ਪਾਰ ਨੰ ਭਨਝਿੱਕ ਧਣ-ਫੁਿੱਿਣ ਦਾ ਮਕਾ
ਿੱਧ ਭਮਿਣ ਿਿੱਗਾ ਹ, ਤੰਗ ਹੋਏ ਰਗਾੈਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਧ
ਿੱ ਰਹੀ ਹ। ਉਸ ਹਾਿਤ ਭ ਚ
ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੇ ਭਹੰਸਾਤਮਕ ਭ ਰੋਧ ਰਗੀਆੈਂ ਿਭਹਰਾੈਂ ਹੋਰਾੈਂ ਰਾਜਾੈਂ ਭ ਚ ਚਿੱਿਣ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ੀ ਡ
ਿੱ ੀ
ਹੋ ਰਹੀ ਹ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ ਭਜਸ ਿਭਹਰ ਨੰ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦਾ "ਆਤੰਕ ਾਦ"
ਭਕਹਾ ਜਾੈਂਦਾ ਹ, ਇਹ ਬੀਜ ਰਪ ਭ ਚ ਕਾੈਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ ਿੋਂ ਫਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਪਿਬਧ
ੰ
ਭ ਰੁਧ ਰੋਸ ਹ ਭਜਸ ਭ ਚ ਭ ਕਾਸ ਨੰ ਭਨਆੈਂ ਨਾਿੋਂ ਅਿੱਡ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ ਹ। ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ
ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਥਿੱਿੇ ਦੇ ਮਿੱਧ- ਰਗ ਦੇ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਅਣਗਿ ਕੇ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਹੀਣ ਬਣਾ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ ਹ, ਉਸ
ਦੀ ਪਿਤੀਕੀ ਸਮਝ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਤੋਂ ਿਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਸ ਰਗ ਦੇ ਮਨ ਭ ਚ ਘਰ ਕਰ
ਚੁਿੱਕਾ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਕੇ ਿ ਅਭਨਆੈਂ ਦਾ ਭ ਰੋਧ ਕਰਨ

ਿੱਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਦਸ਼ਾ

ਭਦੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਭ ਚ ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਿਈ ੀ ਪਿੇਰਦਾ ਹ ਭਜਸ ਭ ਚ ਨਜ ਾਨ ਰਗ ਨੰ ਭਨਰਗਰ
ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ ਹ। ਜੋ ਭ ਿੱਭਦਆ ਸਕਿਾੈਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜਾੈਂ ਭ ਚ ਭਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ਉਸ ਨੇ ਨਜ ਾਨ ਰਗ
ਦੇ ਮਨ ਨੰ ਤਿੱਤਫਟ ਹਿੱਿ ਿਿੱਿਣ ਿਈ ਹੀ ਭਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹ।
ਭਕਉੈਂਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਹੰਦ ਭਨਮਨ ਪਾਰੀ ਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਿੀ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਗ ਨਾਿ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਭਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰ ਨਜ ਾਨ ਰਗ ਉਸ ਨੰ
ਆਪਣੇ ਗੁਿੱਸੇ ਦਾ ਭ ਸ਼ਾ ਬਣਾ ਭਰਹਾ ਹ। ਨਜ ਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਨਰਗਰ ਅਤੇ ਭਨਰਿਭ ਖ
ਿੱ
ਹੋਣ ਦੀ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ੀ ਇਸ ਭਹੰਦ ਭਨਮਨ ਪਾਰਕ ਰਗ ਦੀ ਹ। ਇਸ ਅਮਿ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਇਹ
ਸਖੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਿੁਿੱਿ ਜਾੈਂਦਾ ਹ ਭਕ ਛੋਟਾ ਭਹੰਦ

ਪਾਰੀ

ਿੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ

ਪਾਰੀ ਦੀ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ

ਭਸ਼ਕਾਰ ਹ ਭਜੰਨਾ ਭਕ ਛੋਟਾ ਭਕਸਾਨ, ਪਰ ਸ -ਧੋਖੇ ਕਾਰਣ, ਆਪਣੀ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਪਾਰੀ
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ਆਪਣੀ ਅਸਿ ਸਭਥਤੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ।
ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦਾ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਆਦਰਸ਼-ਮਨੋ-ਭਬੰਬ ਨਾਿ ਪਰਮ ਸੁਭਕਿਆ ੰਤ ਅਤੇ
ਸਮਾਭਜਕ-ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਨਆੈਂ ਨਾਿ ਿੜਨ ਿਈ ਸਰਮਗਤੀ ਨਾਿ ਭਤਆਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਛਾਣੇ
ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਭਧਕਾਰੀ ਹ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੰ ਯਾਦ ਕਰ ਾ ਭਰਹਾ ਹ ਭਕ ਭਕ ੇਂ ਇਕ ਰਗ ਇਸ ਨੰ
ਆਪਣੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਿਈ ਰਤ ਕੇ ਥਿੱਿੇ ਦੇ ਰਗਾੈਂ ਦਾ ਜੀ ਨ ਔਖਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹ। ਪਰ ਨਾਿ
ਹੀ ਇਹ

ੀ ਕਭਹਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਦਾ ਮਨ ਅਜੇ ਇਸ ਭ ਸ਼ਾਿਤਰ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਨਹੀਂ

ਪਹੁੰਭਚਆ ਭਜਸ ਭ ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਭ ਗਸੇ ਭਕ ਕਰੋਧ ਦਾ ਭ ਸ਼ਾ ਉਹ ਭਨਮਨ ਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ
ਖੁਦ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਦਾ ਭਸ਼ਕਾਰ ਹਨ, ਿਾ ੇਂ ਭਸ਼ਕਾਰ

ਰਗ ਖੁਦ ਇਹ ਨਾ

ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ।ੇ ਜੋ ਭਹੰਦ

ਭਨਮਨ ਰਗ ਭਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰਆੈਂ ਦੇ ਕਿਧ
ੋ ਦਾ ਭ ਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਡ
ਿੱ ੇ ਅਜਾਰਾਦਾਰਾੈਂ ਹਿੱਥੋਂ ਆਉਣ
ਾਿੇ ਸਾਿਾੈਂ ਭ ਚ ਭਨਘਾਰੇ ਜਾਣ

ਾਿੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਨਮਨ

ਰਗ ਭਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਮਝ ਿਣ, ਪੰਜਾਬ

ਿਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਿੱਿ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ। ਇਸ ਰਗ ਦੇ ਭਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਨਾਿ ਹਨ।
ਇਸ ਰਗ ਨੰ ਡ
ਿੱ ੀ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਨਾਿ ਆਪਣਾ ਿੋਟ ਭਰਸ਼ਤਾ ਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਤਾੈਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸੀਭਮਤ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਸਾਡੇ ਕੌ਼ਮੀ ਪਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ "ਆਤੰਕ ਾਦੀ" ਅਤੇ "ਦੇਸ਼ ਧਿੋਹੀ" ਕਭਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਿ
ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹ। ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਦਾ ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿੱਖ ਜਾਣ ਬੁਿੱਝ ਕੇ ਅਿੱਖੋਂ
ਉਹਿੇ ਕੀਤਾ ਹ। ਕਾਰਣ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹ : ਸਾਡੇ ਕੌ਼ਮੀ ਪਿਸ ਦਾ ਇਕ ਡ
ਿੱ ਾ ਭਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਰਗ ਦੀ ਮਿਕੀਅਤ ਹ
ਭਜਸ ਦੀਆੈਂ ਨੀਤੀਆੈਂ ਭ ਰੁਿੱਧ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਭ ਰੋਧ ਨੰ ਧੁੰਦਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ
ਇਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਿ ਾਦੀ ਰਪ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹ। ਇਕ ਸੰਤੁਭਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ
ਕੇ ਅਜਾਰਾਦਾਨਾ ਕੌ਼ਮੀ ਨੀਤੀਆੈਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗਿੋਹ ਨੰ ਡ
ਿੱ ੇ ਪਾਰ
ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਭਹਿੱਤ ਪਾਿਣ ਦੀ ਥਾੈਂ ਿੋਕ-ਭਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆੈਂ ਅਪਨਾਉਣ ਿਈ ਮਜਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ। ਭ ਕਾਸ ਨੰ ਮੁੜ ਸਮਾਭਜਕ ਭਨਆੈਂ ਨਾਿ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਸਾਡੇ ਸਿ ਸੰਸਥਕ ਸੰਗਠਨ ਬਦਿਣੇ
ਿੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਫਜੀ ਜਾੈਂ ਪੁਭਿਸ ਹਿੱਿ ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਭ ਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 'ਫੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ' ਨੀਤੀ ਭਸਿੱਖ
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ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੇ ਪਿਸੰਗ ਭ ਿੱਚ ਭਬਿਕੁਿ ਘਾਤਕ ਭਸਿੱਧ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਿ ਉਹ ਇਸ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਭ ਚ ਹੋਰ ਪਿੱਕੇ
ਹੋਣਗੇ ਭਕ ਇਹ ਰਾਜ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜ ਨੰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਧ
ਿੱ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਕਦੀਆੈਂ

ਾੈਂਗ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਨਾਿ ਹੀ ਗਿੱਿਬਾਤ ਦੇ ਬਹੇ ਖੋਿ੍ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭ ਸ਼ ਾਸ

ਭਦ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਭਕ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁ-ਸੰਸਭਕਿਤਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭਤਕਾਰਯੋਗ ਭਹਿੱਸਾ
ਹਨ। ਸਾੈਂਝੀ ਾਿਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਕੀਮਤਾੈਂ ਪਿਤੀ ਚਨ-ਬਿੱਧ ਭ ਭਿੱ ਦਆ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਛੋਟੀ
ਅਤੇ ਸੰਕੁਭਚਤ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਨਮਨ

ਰਗਾੈਂ ਦੇ ਬਿੱਭਚਆੈਂ ਿਈ ਆਰਭਥਕ ਮਦਦ ਦੀ ਸੁਭ ਧਾ ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਜੋ ਭ ਿੱਭਦਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਭ ਭਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਿੋਜੀ

ਾਿਾ

ਇਕਾੈਂਗੀ ਬਿ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ ਕੀਮਤਾੈਂ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੰ ਤਿੱਤ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਡ
ਿੱ ੇ
ਮੰਤ ਾੈਂ ਾਿੀਆੈਂ ਮਨੁਿੱਖ ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਨਆੈਂ ਪਰ ਕ ਨੀਤੀਆੈਂ ਨਾਿ ਹੀ ਬਦਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।
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ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਅਤੇ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਚਿੱਿ ਰਹੀ ਜੁਝਾਰ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਨੰ ਸਮਝਣ ਿਈ ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਦਾ
ਚਭਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਾਅਦੇ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਿਭਹਰ ਅਿੱਜ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਿ ਉਿੱਿਰੀ ਹ ਭਕਉੈਂਭਕ
ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਉਹ

ਾਅਦੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਦੇ

ਪਿਿਾ ਥਿੱਿੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਪਿਦਾ ਹ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਦੇ ਿਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਭ ਚ ੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਡ
ਿੱ ਾ ਸੁਪਨਾ ਭਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਭਕਆ ਭਜਸ ਨਾਿ ਉਹ ਉਮੀਦਾੈਂ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਕਟ ਭ ਚ ਨਜ ਾਨ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਭਦਸ਼ਾ ਿੱਿ ਧ
ਿੱ ਸਕਦੇ।
ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੀ ਿਭਹਰ ਇਕ ਇਨਕਿਾਬ ਸੀ ਇਸ ਭ ਚ ਕੋਈ ਸੰਦਹ
ੇ ਨਹੀਂ। ਰਸੀ ਿੇਖਕ
ਰੇਸਭਤਸਿਾ ਉਭਿਆਨ ਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 1981 ਭ ਚ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ 'ਅਗਿੇਰੀਅਨ ਇੰਡੀਆ
ਭਬਟ ੀਨ ਦੀ ਰਿਡ ਾਰਜ਼' ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ ਿਭਹਰ ਨੰ "ਇਨਕਿਾਬ" ਆਭਖਆ ਹ। ਇਨਕਿਾਬ ਭਕਸੇ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਬਹੁ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਾਉੈਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਮੁਿੱਢਿੀਆੈਂ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਾਪਰਦੀਆੈਂ
ਹਨ। ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ, ਭ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਿੋਕਾੈਂ ਦੇ ਉਚਤਮ ਭ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਭ ਚ ਅਭੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਤੋੜ-ਿੰਨ ਕੇ ਨ ੀਂ ਭਸਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾੈਂਦੀ ਹ। ਇਸ ਸਦੀ ਭ ਚ ਰਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਭ ਚ ਆਏ
ਇਨਕਿਾਬ ਇਸੇ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਰਸ ਦੇ ਿੋਕ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ ਪਿ ਰਹੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਭ ਚ ਇਸ
ਤਰ੍ਾੈਂ ਿੁਿੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਹਰ ਪਿੱਖੋਂ ਭ ਕਾਸ ਰੁਕ ਭਗਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਭ ਚ
ਸਾਮੰਤੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ ਧ
ਿੱ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪੰਜੀ ਾਦ ਨੇ ੀ ਚੀਨੀ ਿੋਕਾੈਂ ਦੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ
ਆਰਭਥਕ ਭ ਕਾਸ ਭ ਚ ਰੁਕਾ ਟ ਪਦਾ ਕਰ ਭਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਿਭਨਨ ਨੇ ਰਸ ਭ ਚ ਅਤੇ ਮਾਓ ਨੇ ਚੀਨ ਭ ਚ
ਇਨ੍ਾੈਂ ਸੰਕਟ ਸਭਥਤੀਆੈਂ ਤੋਂ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਸੰਗਭਠਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾੈਂ ਨੰ
ਹਾਰ ਭਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਭਤਹਾਸ ਨੰ ਜਿੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਠੇ ਸਨ, ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਇਭਤਹਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਨੰ ਾਪਰਨ ਭ ਿੱਚ ਕੋਈ ਢਾਈ ਸ ਸਾਿ ਿਿੱਗੇ। ਇਹ ਸਮਾੈਂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਭਹਬ ਤੋਂ
ਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਭਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤਿੱਕ ਦਾ ਹ। ਭਸਿੱਖ ਿਭਹਰ ਿਾਰਤ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਆਏ ਇਕ ਸੰਕਟ
55

“kOLmI afjLfdI vwl” lyKk : zf[ gurBgq isMG

ਭ ਿੱਚੋਂ ਉਿਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੁਗ਼ਿ ਸਿਤਨਤ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੋਗਤ ਬਿਾਹਮਣ ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ
ਪਦਾ ਾਰ ਸੀ। ਸਿਤਨਤ ਨੇ ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਸੁਿਤਾਨ ਜਾੈਂ ਸ਼ਭਹਨਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨ ਾਬਾੈਂ ਦੀ
ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਿਈ ਸਮੁਚ
ਿੱ ਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਗਭਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਭ ਚ ਭਕਸਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਿਤ
ਸੀ। ਿ ਦੇ ਕੇ ਭਕਸਾਨ ਕੋਿ ਆਪਣੀ ਪਦਾ ਾਰ ਦਾ ਕੇ ਿ ਚਾਿੀ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਭਹ ਜਾੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ੀ ਘਿੱਟ। ਇਸ ਨਾਿ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮਾਿਕੀ ਉਸ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਖੋਹ ਿ ੇ। ਸੁਿਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮੰਤੀ (ਜਾਗੀਰ) ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਪਾਰ
ਿਈ

ੀ ਕੁਝ ਪਭਰ ਾਰਾੈਂ ਨੰ ਹੀ ਪਾਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਣਜ ਾਿੇ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਗਰਾੈਂ ਭ ਚ

ਰਭਹਣ ਾਿੇ, ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਸਨ।
ਮੁਗ਼ਲ਼ ਸਿਤਨਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭ ਚ ਭਕਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਣਜ ਾਿੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ
ਦੁਿੱਖ ਨੰ ਭਨਪੁੰਸਕ ਜਾੈਂ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਭ ਚ ਭਹੰਦ ਰਗ-ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ੇਦਾੈਂਤਕ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮ ਾਦੀ
ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੁਿੱਚਾ ਸਮਾਜ ਿੋਟ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਭਨਪੁੰਸਕ ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ
ਦੀਰਘ ਭਸ਼ਕਾਰ ਸੀ।
ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੀ ਇਨਕਿਾਬੀ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਭ ਚ ਸੀ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਿਾੈਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ
ਸਿ ਤੋਂ ਡ
ਿੱ ੇ ਅਭਧਕਾਰੀ ਉਤੇ ਹਮਿਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਮੁਗ਼ਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾੈਂ ਸੁਿਤਾਨ ਨੰ "ਕਭੜ" ਆਭਖਆ।
ਉਸ ਦੇ ਿੋਟ ਅਭਹਿਕਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾੈਂ ਨੰ "ਕੁਿੱਤ"ੇ ਭਕਹਾ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਝਠੇ ਅਤੇ "ਕੁਿੱਤ"ੇ ਿੋਟਆੈਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
"ਸਿੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ" ਦਾ ਸੰਕਿਪ ਭਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹ, ਭਨਰਿ ਹ। ਤਿ ਾਰ ੀ
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰਪ ਹ। ਇਹ, ਸਿੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ "ਿਗਤਾੈਂ" ਦੀ ਜਾੈਂ "ਗੁਰਮੁਖਾੈਂ" ਦੀ ਰਿੱਭਖਆ ਕਰਦਾ
ਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾੈਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭ ਚ ਸੁਿਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥਿੱਿੇ ਤਕ ਦੀ ਪਰੀ ਮੰਡਿੀ
ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਹਮਿਾ ਹ। ਬਾਕੀ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ੀ ਆਪਣੀ ਭਪਛੋਂ ਭਿਖੀ ਬਾਣੀ ਭ ਚ ਇਹ ਹਮਿਾ
ਕਰਨ ਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭ ਚ ਭਜਿੱਤ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਾਿੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਦੀ ਭਸਰਜਨਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਭਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ
ਬਣਤਰ, ਮਿ ਰਪ ਭ ਚ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਭਹਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਭ ਚ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁਿੱਖ ਸੀ
"ਗੁਰਮੁਖ"। ਬਾਕੀਆੈਂ ਗੁਰਆੈਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭ ਰੋਧੀ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਚਭਰਿੱਤਰਾੈਂ ਬਾਰੇ ਭ ਸਥਾਰ
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ਨਾਿ ਭਿਭਖਆ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਨ ੀਂਆੈਂ ਸੋਚਾੈਂ ਨਾਿ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ ਤਰ 'ਤੇ ਨ ਾੈਂ ਇਨਸਾਨ
ਪਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਗ਼ਿ ਸਿਤਨਤ ਨਾਿ ਟਿੱਕਰ ਿਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬਿਾਹਮਣ ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੰ
ਉਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਹਭਰਗੋਭਬੰਦ ਸਾਭਹਬ ਨੇ 1606 ਈ: ਭ ਚ ਅਕਾਿ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ
ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਨੰ ਇਕ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਤਾੈਂ ਇਹ ਰਚੇ ਗਏ ਇਨਕਿਾਬੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿਗ
ੋ ਰਾਮ ਦਾ
ਐਿਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨ ੇਂ ਉਿਰ ਰਹੇ ਇਨਕਿਾਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਨ ੇਂ ਬਦਿ, ਇਕ ਨ ੇਂ ਪਿਬਧ
ੰ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਧਰਨੀ ਸੀ। 1699 ਈ: ਭ ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਭਹਬ ਭ ਚ ਇਹ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗਈ।
ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁਿ ਛਕਾ ਕੇ ਇਕ ਨ ੇਂ ਇਨਕਿਾਬੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਜਾੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਿਾਨ
ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾੈਂ "ਖ਼ਾਿਸਾ" ਰਿੱਭਖਆ ਭਗਆ। ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਜਾਤਾੈਂ ਅਤੇ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਭ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਪੰਜ
ਭਪਆਭਰਆੈਂ ਅਿੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਸਮਰਭਪਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬ ਨੇ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਭਕ ਇਹ
ਨ ਾੈਂ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਮਹ ਾਦੀ, ਭਕਰਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਉਤੇ ਆਧਾਭਰਤ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ।
ਇਸ ਦੀ ਅਭਧਆਤਭਮਕ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਗੁਰ ਗਿਥ
ੰ ਸਾਭਹਬ ਕੋਿ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ। ਗੁਰ ਗਿਥ
ੰ ਸਾਭਹਬ ਦੀ ਭ ਆਭਖਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਦਸ਼ਾ ਦਾ ਫਸਿਾ ਸਮੁਿੱਚਾ ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ।
ਫਰਾੈਂਸ ਦੇ ਇਨਕਿਾਬ ਤੋਂ 90 ਸਾਿ ਪਭਹਿਾੈਂ ਅਤੇ ਰਸੀ ਇਨਕਿਾਬ ਤੋਂ 218 ਸਾਿ ਪਭਹਿਾੈਂ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਭਹਬ ਭ ਚ ਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹ। ਮਨੁਖ
ਿੱ ਦੀ
ਇਕ ਅਦੁਿੱਤੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹ। ਗਰ

ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਭਸਖਰ ਉਤੇ ਭਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੰ

ਇਕ ਪਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ ਦਰੋਹ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਐਕਸ਼ਨ ਭ ਚ ਬਦਿਣ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸ ਸਾਿ ਤਕ
ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਿੀ ਭਿਆੈਂਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਨ ੇਂ ਮਾਨਭਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਬਧ
ੰ

ਾਿਾ ਇਨਸਾਨ

ਰਭਚਆ ਭਗਆ। ਇਸ ਦੀਆੈਂ ਰਗਾੈਂ ਭ ਚ ਦੜਨ ਾਿਾ ਖਨ ਇਕ ਨ ੇਂ ਮਾਡਿ ਤੋਂ ਪਿੇਰਣਾ ਿੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ
ਭ ਭਚਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਇਨਕਿਾਬੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਤਾ ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰਬਰਟ
ਮਾਰਕਜ਼ੇ ਨੇ 'ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਭਿਬਰੇਸ਼ਨ' ਭ ਚ ਠੀਕ ਭਿਭਖਆ ਹ ਭਕ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਨ ੇਂ
ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਭਬਨਾ ਪਰਮਾਭਣਕ ਇਨਕਿਾਬੀ ਬਣਨਾ ਕਭਠਨ ਹ। ਸਮੁਿੱਚੇ ਹਾ -ਿਾ

(ਰਸਪੌਂਸ ਭਸਸਟਮ)

ਬਦਿਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਕੋਈ ਹਰਾਨੀ ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਨਹੀਂ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰੀਿੇ ਸ ਸਾਿ ਤਕ ਜੰਗਿਾੈਂ ਭ ਚ ਰਭਹ ਕੇ
ਮੁਗ਼ਿਾੈਂ ਅਤੇ ਭ ਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜ ੀਆੈਂ ਨਾਿ ਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਦੀ ਿੜਾਈ ਿਈ ਜਨਨ
ੰ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਕ
ਚਨ-ਬਿੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਜੋ ਇਸ ਇਨਕਿਾਬੀ ਕੋਿ ਸੀ।
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ਭਸਿੱਖ ਭਮਸਿਾੈਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਪਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਭਸੰਘ ਨੇ ਘਸਮਾਣ ਦੇ ਯੁਿੱਧਾੈਂ ਨਾਿ ਆਖਰ ਉਿੱਤਰੀ
ਭਹੰਦ ਭ ਚ ਇਕ ਨ ਾੈਂ ਰਾਜ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰ ਭਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਭਸੰਘ ਨੰ ਕੋਈ ਸਿੱਤਰ ਸਾਿ ਇਿਾਕੇ ਭਜਿੱਤ ਕੇ
ਰਾਜ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨ ਭ ਚ ਹੀ ਿਿੱਗ ਗਏ। ਿਾ ੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭ ਚ ਧਰਮ, ਭ ਚਾਰ ਪਿੱਖੋਂ ਭਕਸੇ ਨਾਿ
ਕੋਈ ਭ ਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਿ ਭ ਚ ੀ ਕਈ ਧਰਮਾੈਂ ਦੇ ਪਿਤੀਭਨਧ ਰਿੱਖੇ, ਫਜੀ ਟਰੇਭਨੰਗ
ਿਈ ਭ ਦੇਸ਼ੀਆੈਂ ਨੰ ੀ ਿਾਇਆ ਪਰ ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਦਾ ਇਕ ਗਰ ਸ਼ੀਿ ਾਅਦਾ ਉਹ ੀ ਪਰਾ ਨਾ
ਕਰ ਸਭਕਆ। ਉਹ ਸੀ ਅਭਜਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰਚਣਾ ਭਜਸ ਭ ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ।ੇ ਿਾ ੇਂ ਭਕਸਾਨਾੈਂ ਨਾਿ
ਹਮਦਰਦੀ, ਟਕਸਾੈਂ ਭ ਚ ਰਾਹਤ ਆਭਦ ਦੀਆੈਂ ਸਿ ਭਮਸਾਿਾੈਂ ਮਜਦ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤ ਦੀ ਘਾਟ
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਧੁਭਨਕ ਭਕਸਮ ਦੇ ਭ ਭਗਆਨਕਾੈਂ ਦੇ ਘਿੱਟ ਭ ਕਭਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ
ਾਅਦੇ ਨੰ ਨ ਾੈਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਭਕਆ। ਿਮੀ- ਾਹੀ ਉ ੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਕਸਾਨਾੈਂ ਨੇ ਿਮੀਦਾਰੀ ਭ ਰੁਿੱਧ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਿਗਟ
ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾੈਂ ਨੇ ਪਭਹਿਾੈਂ ਤਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਭਕਸਾਨ ਨੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਿਈ ਡ
ਿੱ ੀ ਭਜ਼ੰਮੀਦਾਰੀ ਜਾੈਂ
ਅਸਟਿੇਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਪਛੋਂ ਫੇਰ ਬਹਾਿ ਕਰ ਭਦਿੱਤੀ ਤਾੈਂ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਿਮੀਪਤੀਆੈਂ ਨੰ ਰਭਤਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਫਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆੈਂ ਨੇ ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਨੰ ਨੀਮ ਜਾੈਂ ਪਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਨਾਿ
ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਆਰਭਥਕਤਾ ਦਾ ਭਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਿ ਭਕਸਾਨ ਕੋਿ ਆਪਣੀ ਪਦਾ ਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਾੈਂ
ਭਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਚਣ ਿਿੱਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਭਕਸਾਨ ਸਦ-ਖੋਰਾੈਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਤੀਆੈਂ ਦੇ ਗ਼ੁਿਾਮ ਹੋ ਗਏ।
ਡ
ੰ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਭਕ ਆਜ਼ਾਦ ਿਾਰਤ ਭ ਚ ਅਭਜਹੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਗ
ੇ ੀ ਜੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਭਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਨਮਨ ਮਿੱਧ ਰਗ ਨੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ "ਸਮਾਜ ਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ
ਬਾ ਜਦ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਨਾਿ ਸਮਝਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜੀਪਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੜ੍ਾ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ। ਇਸ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਭ ਚ ਸਧਾਰਣ ਭਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਨਮਨ ਮਿੱਧ- ਰਗਾੈਂ ਦੀ ਹਾਿਤ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਜਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜੀ

ਧੀ ਹ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਾੈਂ

ਰਗਾੈਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭ ਚ

ਾਧਾ ਨਹੀਂ

ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਦਾ ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆੈਂ ਧ
ਿੱ ਪੰਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆੈਂ ਸੀਭਮਤ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ
ਦਾ ਭਗਆਨ ਹੋਰ ਭਧਆ ਹ।
ਭਜਸ ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਾਅਦਾ ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਨੇ ਭਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ
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ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਭਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ
ਿਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ। ਪਦਾ ਹੋਣ ਾਿੀ ਪੰਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਭਹਿੱਸਾ ਇਕੋ ਜਮਾਤ ਹੜਿੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।
ਅਿੱਜ ਚਿੱਿ ਰਹੀ ਜੁਝਾਰ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਭਜਸ ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਿਿਾਭ ਤ ਹ
ਉਹ ਇਸ

ਾਅਦੇ ਨੰ ਪਭਰਆੈਂ ਕਰਨ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹ। ਨ ੀਂ ਭਸਿੱਭਖਆ ਨੇ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ

ਸੰ ੇਦਨਾ ਨੰ ਹੋਰ ੀ ਧਾ ਭਦਿੱਤਾ ਹ।
ਇਸ ਤੋਂ

ੀ

ਧ
ਿੱ ਇਹ ਭਕ ਜੁਝਾਰ, ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਭ ਚ ਰਚੇ ਗਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ

ਉਤਰਾਭਧਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਨ ੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਿ ਇਕ ਬਦਿੇ ਹੋਏ ਮਾਨਭਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ
ਸੰਯੋਗ ਦਾ ੀ ਮਾਿਕ ਹ। ਇਸ ਨੰ "ਸਹਜ" ਅਤੇ "ਆਤਮ ਰਭਸ" ਭ ਚ ਰਭਹਣ ਦਾ ਉਿੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਭਦਿੱਤਾ
ਭਗਆ ਹ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੰ ੰਡਣ ਭਖਿਾਰਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ-ਫੋੜਨ ਾਿੇ ਪਿਬਧ
ੰ
ਭ ਚ ਫਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿਈ ਜੁਝਾਰਆੈਂ ਦੇ ਭ ਦਰੋਹ ਦੀਆੈਂ ਜੜ੍ਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ
ਸਮਕਾਿੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦੀ ਅਸਫਿਤਾ ਭ ਚ ਹਨ। ਇਸ ਭ ਦਰੋਹ ਿਭਹਰ ਤੋਂ ਿਾਰਤੀ ਪਿਬੰਧਕਾੈਂ ਨੰ ਸਬਕ
ਭਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। "ਦਭਹਸ਼ਤ ਾਦ" ਜਾੈਂ "ਭਫਰਕਾਪਿਸਤੀ" ਕਭਹ ਕੇ ਗ਼ਰ-ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਭਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਦੇ ਾਅਦੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਿਈ ਜੁਝਾਰ ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਚਨਬਿੱਧ ਹਨ, ਉਸ ਿਈ ਉਨ੍ਾੈਂ
ਦੀ ਪੰਜੀਪਤੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਨਾਿ ਟਿੱਕਰ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਿੀ ਦਿ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਿੱਡੇ ਭਜ਼ਮੀਦਾਰਾੈਂ
ਜਾੈਂ ਪੰਜੀਪਤੀਆੈਂ ਭ ਚੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਟਿੱਕਰ ਨੰ ਅਸਫਿ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਿਕੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਿੱਖ ਭਤਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਿਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਿਕੀਅਤ ਨਾਿ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੀ।
ਭਸਰਫ ਿੰਗਰ ਭ ਚ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਭਮਤ ਹ।
ਅਕਾਿ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਦੇ ਾਅਦੇ ਪਰੇ ਕਰ ਾਉਣ ਭ ਚ ਹ।
ਜੋ ਰਗ ਇਹ ਾਅਦੇ ਪਰੇ ਕਰ ਾ ਸਕਦਾ ਹ ਭਸਰਫ ਉਸ ਨੰ ਹੀ ਅਿੱਗੇ ਭਿਆਉਣ ਭ ਚ ਭਸਆਣਪ ਹ। ਜੇ
ਅਕਾਿੀ ਦਿ ਰੋਕਦਾ ਹ ਤਾੈਂ ਹੁਣ ਾਿੇ ਨੰ ਤੋੜ ਕੇ ਯੁ ਕ-ਪਿਧਾਨ, ਿਭ ਿੱਖ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ ਤਰ
'ਤੇ ਚੇਤਨ
ੰ ਅਕਾਿੀ ਦਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ।ੇ
ਜੁਝਾਰਆੈਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁਪ
ਿੱ 'ਬਿੱਬਰਾੈਂ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਫ
ੈਂ ਭਿਟ ਭ ਚ ਸਾਫ ਭਿਭਖਆ ਹ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ
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ਿੜਾਈ "ਮਨੁਿੱਖਤਾ ਭ ਚ ਪਈਆੈਂ ਕੁਿ
ਿੱ ਗ਼ਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਡ
ੰ ੀਆੈਂ" ਭਮਟਾਉਣ ਿਈ ਹ। ਉਹ ਅਭਜਹਾ ਰਾਜ
ਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਜਸ ਭ ਚ "ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜ਼ਾਿਮਾੈਂ, ਮਜ਼ਿਮਾੈਂ ਦੇ ਦੁਧ
ਿੱ -ਪੁਿੱਤ, ਗ਼ਰਤ ਤੇ
ਇਿੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਿੀ ਿ ਕੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਿਈ ਉਸਾਰੇ ਬਭਹਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਭਹਣਗੇ।"
ਇਹ ਜੁਝਾਰ ਏਨੀ ਰਗ-ਚੇਤਨਤਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਹ, ਪਰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਇਹ ੀ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਭਕ ਇਹ ਿੜਾਈ 'ਭਹੰਦ ਸਾਮਰਾਜ' ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਹਾਇਕ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਗਿਹ
ੋ ਨਾਿ ਹ ਜੋ ਆਪਣੀਆੈਂ ਿੋਟ-ਭ ਉੈਂਤਾੈਂ ਅਿੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਾਿੀ ਹਰ ਸ ਚੇਤੰਨ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਾ ੇਂ ਉਹ ਭਸਿੱਖ ਹੋ ,ੇ ਿਾ ੇਂ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਿਾ ੇਂ ਮੀਜ਼ੋ।
ਭਕਸੇ ਿੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੰ ਿੁਿੱਟ ਿਈ ਭਸਰਫ ਰਤਦਾ ਹੀ ਹ।

60

“kOLmI afjLfdI vwl” lyKk : zf[ gurBgq isMG

ਮਿ ਾਦ ਕੀ ਹ ?
ਿਾਰਤ ਦੇ ਬੁਰਜਆ ਪਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ "ਮਿ ਾਦ" (ਫੰਡਾਮੈਂਟਭਿਜ਼ਮ)
ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਿਭਹਰਾੈਂ ਬਾਰੇ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਚਿੱਿ ਰਹੀ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਖਾੜਕ ਿਭਹਰ
ਬਾਰੇ ਰਭਤਆ ਹ। ਇਸ ਿੇਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਭਪਛੇ ਿੁਕੇ ਸੰਕਿਪ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਾਿੀਆੈਂ ਭਧਰਾੈਂ ਦੇ ਮੰਤ ਨੰ ਉਘਾੜਨਾ ਹ।
ਸ਼ਬਦ "ਮਿ ਾਦ" ਦੀ ਰਤੋਂ 19 ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਚਿੱਿੀ ਇਕ ਈਸਾਈ ਪਿੋਟਸਟਟ
ੈਂ ਿਭਹਰ
ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਿਭਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭ ਚ 1920

ਾਿੇ ਦਹਾਕੇ ਦਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ

ਬਦਿੇ ਰਪ ਭ ਚ 1950 ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਬਾਈਬਿ ਦੀ ਸਦੀ ਤਾ, ਯਸ ਮਸੀਹ (ਈਸਾ) ਦੇ ਕੰ ਾਰਜਨਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤਤਫਿੱਟ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਆਉਣ, ਮਨੁਿੱਖ ਦਾ ਪਤਨ, ਯਸ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਪਾਪਾੈਂ ਿਈ ਚਰਖੜੀ ਚੜ੍ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਾਰਗਮਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਿ ਦੀ ਪਿਿੁਤਾ
ਿਈ ਾਪਸ ਮੁੜਨ, ਉਸ ਭ ਚ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਾਭਿਆੈਂ ਦੀ ਦੇਹਗਤ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾੈਂ ਨੰ
ਸਜ਼ਾ ਭ ਚ ਭਦਿੜ੍ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਹੀ ਇਸ ਿਭਹਰ ਦੇ ਮੁਖ
ਿੱ ਭਸਧਾੈਂਤ ਸਨ।
ਇਹ ਸਮਾੈਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭ ਚ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰਿੇ ਭ ਰੋਧ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ
ਭ ਕਾਸ ਭ ਚ ਅਭੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਪਭਹਿਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁਧ
ਿੱ ਭਛਭੜਆ ਭਜਸਦੇ ਮੁਿੱਖ ਕਾਰਣ
ਇਸ ਅਭੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਰਾਹ ਨਾ ਿਿੱਿ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਤਾਕਤਾੈਂ
ਦਾ ਅੜੇ ਰਭਹਣਾ ੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਭਕ ਯਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹਾੈਂ ਥਾ ਾੈਂ ਉਤੇ ਮਿੱਧ
ਸ਼ਿੇਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ ਨੰ ਕਾਫੀ ਸੰਤਾਪ ਝਿੱਿਣਾ ਭਪਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਭ ਚ 1930 ਦੇ ਨੇੜੇ

ਾਪਰੀ

"ਡੀਪਰਸ਼ਨ" ਜਾੈਂ ਆਰਭਥਕ ਭਨਘਾਰ ੀ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਕਾਿ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਰਾਨ ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿੱਧ ਸ਼ਿੇਣੀ ਕੋਿ ਚਿੱਿ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਭ ਚ ਕੋਈ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਭਰਹਾ ਸੀ।
ਭ ਕਾਸ ਾਦ ਨੇ

ਧ
ਿੱ ਰਹੇ ਭ ਭਗਆਨ ਾਦ ਅਤੇ ਬਿ ੰਤ ਹੋ ਰਹੇ

ੀ ਅਭਜਹੀ ਅਸਭਥਰਤਾ ਿ ਆੈਂਦੀ ਸੀ ਭਕ ਇਨ੍ਾੈਂ

ਰਗਾੈਂ ਿਈ ਕੋਈ ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ

ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਕ ਟੇਕ ਭਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਮਿ ਾਦ ਸੀ।
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ਭਜਸ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਭ ਚਾਰ ਬਾਈਬਿ ਨੰ ਅਬਦਿ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭ ਚ ਯਸ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਦੀ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਭਦਿੱਤੇ ਪਰਾਣ ਜਾੈਂ ਭਮਿੱਥ

ਰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਿਰਪਰ ਸਿੱਚ

ਜੋਂ

ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਇਭਤਹਾਸਕ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚ ਜੇ ਮਿ ਾਦ ਦਾ ਭਸਧਾੈਂਤ ਸਮਭਝਆ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਇਹ ਇਕ ਪਿ ਾਨ ਹੋ
ਚੁਿੱਕੇ ਗਿੰਥ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਜਾੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਿੱਢਿੇ ਜਾੈਂ ਮਿ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਿੱਿ ਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਨੰ
ਰਿੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਨੰ ਅਬਦਿ ਮੰਨਣਾ ਬਣਦਾ ਹ। ਅਭਜਹੀ ਪਿਭਕਭਰਆ ਦਾ
"ਦੁਹਰਾਉ" ਜਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਮਿ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਨੰ

ਿੱਡਾ ਿਿੱਛਣ

ਾਰ- ਾਰ ਜੀ ਨ ਭ ਚ ਭਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੰ

ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨ ਦੀਆੈਂ ਸਿ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਅਮਿਾੈਂ ਨੰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਮਿ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਿਣਾ
ਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਢਿੇ ਤਾੈਂ ਉਸ ਪਿਤੀ ਭਹੰਸਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਹ। ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਅਭਜਹੀ ਭਹੰਸਾ ਦੀ ਜੇ ਭਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾੈਂ
ਅਭਸਿੱਧੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਇਸ ਦੁਹਰਾਉ ਭ ਚ ਮਜਦ ਹ।
ਦੁਹਰਾਉ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭ ਚ ਕੋਈ ਭਨਸ਼ੇਧਾਤਮਕ ਜਾੈਂ ਨਗੇਭਟ

ਭਕਭਰਆ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨ

ਭਫਿਾਸਫਰ ਨੀਟਸ਼ੇ ਦੁਹਰਾਉ ਨੰ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਇਭਤਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਅਭਹਮ ਪਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਭਤਹਾਸ
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਹਰਾ ਾੈਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭ ਸ਼ਰਾਮ ਭਚੰਨ੍ ਿੈਂਦਾ ਹ। ਸਖੇ ਸ਼ਬਦਾੈਂ ਭ ਚ ਜੀ ਨ ਅਤੇ
ਇਭਤਹਾਸ ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਭਸਿੱਧੀ ਿਕੀਰ

ਾੈਂਗ ਨਹੀਂ ਹ, ਭਜ ੇਂ ਇਸ ਨੰ ਈਸਾਈਅਤ ਜਾੈਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਤੇ

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਭਕਉੈਂਭਕ ਭਸਰਜਨਾ ਦੇ ਅਮਿ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਰਪ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਿਈ ਉਹ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਦੁਹਰਾਉੈਂਦੇ ਰਭਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਪਰਮ ਮਨੁਿੱਖਾੈਂ ਦੀ ਭਸਰਜਨਾਤਮਕਤਾ
ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਭਰ ਰਤਨ ਅਤੇ "ਭ ਕਾਸ" ੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।
ਜੇ ਦੁਹਰਾਉ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਰਪਾੈਂ ਦਾ ਜੀ ਨ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ਭ ਚ ਹੋਣ
ਾਿਾ ਜ਼ਰਰੀ ਅਮਿ ਹ ਤਾੈਂ ਭਸਰਜਨਾ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਿ ਕੁਝ ਤਣਾਓ ਭ ਚ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸੀਮਤ ਜਾੈਂ ਮੁਿੱਢਿੇ
ਰਪਾੈਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਇਭਤਹਾਸ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾਿ ਹੀ ਸਬੰਭਧਤ ਹ। ਇਸ ਿਈ ਉਨ੍ਾੈਂ ਮੁਢ
ਿੱ ਿੇ
ਰਪਾੈਂ ਨੰ ਮੁੜ ਭਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾੈਂ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਿੱਿ ਾਪਸੀ ਭਨਸ਼ੇਧਾਤਮਕ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੀਟਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹ ਭਕ ਅਭਜਹੇ ਭਚੰਤਨ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਭ ਅਕਤੀ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਚਭਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੀ ਬਾਰੇ ਸ -ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਰਪ ਦੇਣ
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ਭ ਚ ਸਫਿਤਾ ਾਪਰ ਚੁਿੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਭ ਕਭਸਤ ਦਸਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟਾੈਂ ਨੰ ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕੁਝ
ਨੇਮ ਦੁਹਰਾਉੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਨ ੀਂ ਭ ਆਭਖਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਰ ਸ਼ੀਿ ਬਣਾਉਣ
ਉਤੇ ਚੇਤਨ ਜ਼ੋਰ ਿਾਉੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆੈਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ
ਦਾ ਡ
ਿੱ ਾ ਗੁਰ ਕੇਨਜ਼ ਨੰ ਹੀ ਮੰਭਨਆ ਹ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ-ਆਰਭਥਕ (ਮਕਰੋਇਕਨਭਮਕ) ਭ ਚਾਰ,
ਭਕ ਪਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਨਰੰਤਰ ਭ ਕਾਸ ਨੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਿਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਪਿਚਿਨ ਨੰ ਸੁਭਨਯਭਮਤ
ਕਰਨ ਨਾਿ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਭਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ, ਨੰ ਭਪਛਿੇ ਕੁਝ ਦਹਾਭਕਆੈਂ ਭ ਚ ਬੜੀ ਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਭਗਆ ਹ। ਨ -ਕੇਨਜ਼ ਾਦੀਆੈਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਭ ਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਨੰ 'ਸਾਈਕਿ' ਕਭਹ ਕੇ
'ਸਾਈਕਿ-ਭ ਰੋਧੀ' ਭਸਧਾੈਂਤ ਬਣਾਏ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ, ਉਧਾਰ ਪਿਭਕਭਰਆ ਆਭਦ ਰਾਹੀਂ
ਦਖਿਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੰ ਮਹਿੱਤ ਪਰਨ ਦਿੱਭਸਆ। ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਭਜਸ ਨੰ 'ਫੋਰਡ ਾਦ' (ਸੰਚਾਰ ਮਾਭਧਅਮਾੈਂ ਅਤੇ
ਸੁਰਿੱਭਖਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾੈਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਿੋਗੀਆੈਂ ਨੰ ਭਮਆਰੀ

ਸਤਾੈਂ ਖਰੀਦਣ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਭਹਤ

ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 'ਉਿੱਤਰ ਫੋਰਡ ਾਦ (ਜਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੰ ਉਪਿੋਗ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਿ ਜੀ ਨ ਸ਼ਿੀ ਅਤੇ
ਭਡਜ਼ਾਈਨ ਨਾਿ ਜੋੜਨਾ) ਕਭਹੰਦੇ ਹਾੈਂ, ਇਹ ੀ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਿੱਢਿੇ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਨੰ ਜੀ ਤ ਅਤੇ ਭਕਭਰਆਸ਼ੀਿ
ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਭਕ ਕੁਝ ਭ ਦ ਾਨਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਭਸਿੱਧ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਨ
ਰਭਬਨਸਨ ਭਪਆਰੋ ਸਤਿਾਫਾ, ਿਗੀ ਪਸੀਨਤੀ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਬੁਰਜੁਆ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤਰਕਭ ਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਭ ਚ ੀ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਪਿਮੁਿੱਖ ਭਸਧਾੈਂਤਾੈਂ ਦੀ ਨ ੀਂ ਭ ਆਭਖਆ ਹੀ ਹ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆੈਂ
ਦੇ ਭ ਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਨੰ 'ਉਿੱਤਰ ਕੇਨਜ਼ ਾਦ' ੀ ਆਭਖਆ ਭਗਆ ਹ।
ਭਮਖਾਇਿ ਗੋਰਬਾਚੇ

ਨੇ ਰਸੀ ਸਮਾਜ ਨੰ ਨ ੇਂ ਭਸਭਰਓੈਂ ਸੰਰਚਣ ਿਈ ਭਿਖੀ ਪੁਸਤਕ

'ਪੇਰੇਸਤਰੋਇਕਾ' ਭ ਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨੰ ਮਾਰਕਸ ਿਭਨਨ ਦੇ ਸੰਬਾਦ (ਡਾਇਿਕਭਟਕਸ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ
ਭਜ਼ਕਰ ਕਰਭਦਆੈਂ ਿਭਨਨ ਦੀਆੈਂ ਆਖਰੀ ਭਿਖਤਾੈਂ ਨਾਿ ਜੋਭੜਆ ਹ। ਗੋਰਬਾਚੇ 'ਪੇਰੇਸਤਰੋਇਕਾ' ਨੰ ੀ
ਇਨਕਿਾਬ ਆਖਦਾ ਹ ਅਤੇ ਿਭਨਨ ਦੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸ਼ਬਦਾੈਂ ਨੰ ਦੁਹਰਾਉੈਂਦਾ ਹ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਭਖਆ ਸੀ
ਭਕ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਕੋਈ ਅਭਜਹਾ ਇਨਕਿਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਜਸ ਭ ਚ ਭਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਪਿਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ
ਭ ਚ ਸਿ ਹਭਥਆਰ ਸੁਿੱਟ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਿਾ ਇਹ ਹ ਭਕ ਇਕ ਇਨਕਿਾਬ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਦਜਾ ਭਫਰ
ਤੀਜਾ ਆਭਦ ਭਨਰੰਤਰ ਭਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਢ
ਿੱ ਿੇ ਇਨਕਿਾਬ ਦੇ ਮਿ ਭਸਧਾੈਂਤਾੈਂ ਨੰ
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ਇਭਤਹਾਸ ਦੀ ਭਨਿੱਗਰ ਸਮਝ ਨਾਿ ਸਾਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਓ ਨੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਿਾਬ ਨੰ ੀ
ਆਪਣੀ ਕਿਾੈਂਤੀ ਦੀਆੈਂ ਬੁਭਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਾੈਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿੱਤ ਪਰਨ ਡੰਭਘਆਈ ਜੋਂ ਹੀ ਭਕਭਰਆਸ਼ੀਿ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾੈਂ ਅਤੇ ਸਭਥਤੀਆੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋ ੇਂ 'ਉਿੱਤਰ-ਸਮਾਜ ਾਦ'
ਦਾ ਧੇਰੇ ਬਿ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ ਭ ਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਿੱਖਤਾ (ਪੋਸਟ ਸ਼ੋਸ਼ਭਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਖ
ਿੱ ੋਿੱਖ ਸਮਾਜਾੈਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਿੱਿ ਧਣ ਉਤੇ ਹ।
ਸਾੈਂਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਇਕੋ ਰਾਹ ਅਭਖਭਤਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਭਗਆਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ
ਆਪਣੇ ਭ ਰਸੇ ਅਤੇ ਪਿਭਤਿਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹ।
ਪਰਬੀ ਭਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਚੰਤਕ ਜੀ ਨ ਦੇ ਮਿ ਭਨਯਮਾੈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਅਨੁਿ
ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆੈਂ ਨੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਿਾਿ ੰਦ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਈ ਕੁਝ ਅਭਹਮ

ਭਦਕ ਭਰਸ਼ੀਆੈਂ ਦੇ ਭਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆੈਂ

ਿੱਖ- ਖ
ਿੱ ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਦੇ ਪਿਤੀਭਨਿੱਧ ਦੇ ੀ ਦੇ ਭਤਆੈਂ ਨੰ ਸੰਬਭੋ ਧਤ ਕੀਤੇ ਗੀਤ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਇਸ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ
ਗ ਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਹਰਾਉ ਨੰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਮੰਤਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਿ ਜੋਭੜਆ ਹ ਜਾੈਂ ਇਹ ਕਭਹ ਿਈਏ ਭਕ
ਮੰਤਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆੈਂ ਦਾ ਹੀ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਿਰਪਰ ਦੁਹਰਾਉ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਭਧਅਮ ੇਦਾੈਂ
ਅਤੇ ਉਪਭਨਸ਼ਦਾੈਂ ਭ ਚ ਅਨੁਨਾਭਸਕ ਧੁਨੀਆੈਂ ਹਨ। ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭ ਚ ਭ ਚਾਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ

ਰਭਤਆ ਤਾੈਂ ਭਕ ਇਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਅ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਦੇਹ-

ਕੇਂਦਰਾੈਂ ਨੰ ਨ ੇਂ ਭਸਭਰਓੈਂ ਸੰਗਭਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁਹਰਾਉ ਭਨਯਮ ਨੰ ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ
ਭ ਚਾਰਕ, ਸ਼ਾਬਭਦਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸੌਂਦਰਯ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਰਭਤਆ ਹ ਇਸ ਦਾ ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ
ਪਸਾਰਾੈਂ ਭ ਚ ਅਜੇ ਯੋਗ ਅਭਧਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਟਿੰਪ ਰਗੇ ਪਿੱਛਮੀ ਭ ਦ ਾਨ, ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਗੁਰ
ਗਿੰਥ ਸਾਭਹਬ ਜਾੈਂ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਬੀ ਗਿਥ
ੰ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਹ, ਇਸ ਦੁਹਰਾਉ ਨੰ ਸਮਝਣ ਭ ਚ
ਅਸਮਰਿੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਭਹਸ ਦਾ ਿਾ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹ ਭਕ ਭ ਰਸੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਾੈਂ ਗਿੰਥ ਭ ਚ ਆਏ ਜੀ ਨ
ਜਾੈਂ ਭਸਿਸ਼ਟੀ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਭ ਚਾਰਾੈਂ, ਧੁਨੀਆੈਂ ਜਾੈਂ ਅਭਿਭ ਅੰਜਨ ਢੰਗਾੈਂ ਨੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਰਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛਮ
ਦੋਹਾੈਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਦਾ ਿਿੱਛਣ ਹ। ਭਕਸੇ ਸੋਚ, ਜੀ ਨ-ਸੰਗਠਨ, ਜੀ ਨ-ਸ਼ਿੀ ਨੰ ਭਥਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ
ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋ-ਸਰੀਰਕ ਸੰਯੋਗ ਿਈ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਬੜੇ ਗਰ ਨਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹ। ਜੇ ਕੇ ਿ
ਕੁਝ ਅਭਹਮ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆੈਂ ਿੱਿ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਮਿ ਾਦ ਹ ਤਾੈਂ ਪਰਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛਮ ਦੋ ੇਂ ਮਿ ਾਦੀ
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ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਭ ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟਾੈਂ ਨੰ ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸ ਪਿਭਕਭਰਆ ਦੀ ਰਤੋਂ ੀ
ਮਿ ਾਦੀ ਹ। ਉਿੱਤਰ-ਕੇਨਜ਼ ਾਦੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰ-ਸਮਾਜ ਾਦੀ, ੇਭਦਕ ਭਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ
ਸਾਭਹਬਾਨ, ਬੁਿੱਧ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਆਉਣ ਾਿੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰੋਕਾਰ ਸੰਤ ਅਤੇ ਈਸਾ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਆਉਣ ਾਿੇ ਉਸ ਦੇ
ਅਨੁਆਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿ ਮਿ ਾਦੀ ਹਨ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਿਾਹੇ ੰਦ ਦਰਸ਼ਨਾੈਂ ਜਾੈਂ
ਭ ਸ਼ ਾਸਾੈਂ ਦੇ ਅਭਹਮ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਅਤੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਭ ਧੀਆੈਂ ਨੰ ਾਰ- ਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਭਥਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ
ਭ ਕਾਸ ਭ ਚ ਯੋਗ ਭਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹ ਭਕ ਕੇ ਿ ਕੁਝ ਭ ਚਾਰਾੈਂ, ਭਨਯਮਾੈਂ ਜਾੈਂ ਧੁਨੀਆੈਂ ਿੱਿ ਆਪਸੀ ਮਿ ਾਦ ਨਹੀਂ। ਭਜਸ
ਭਨਸ਼ੇਧਾਤਮਕ ਜਾੈਂ ਨ-ਅਰਥ ਭ ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਤੋਂ ਭਕਸੇ ਪਿਭਕਭਰਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾੈਂਦੀ ਹ ਉਸ ਤੋਂ
ਿਾ ਅਭਜਹੀ ਾਪਸੀ ਜਾੈਂ ਦੁਹਰਾਉ ਹ ਜੋ ਭਕਸੇ ਸੰਕਟ ਨੰ ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਯਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ
ਭ ਚ ਚਿੱਿੀ ਮਿ ਾਦੀ ਿਭਹਰ ਾੈਂਗ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉ ਭ ਕਾਸ ਦੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਚੰਤਨ
ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਨ ੇਂ ਪਿਕਾਸ਼-ਢੰਗਾੈਂ ਨੰ ਜੀ ਆਇਆੈਂ ਆਖਦਾ ਹ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾੈਂ, ਸਰੋਭਤਆੈਂ
ਜਾੈਂ ਪਰੋਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਸੁੰਗੜ
ੇ ਦਾ ਹ ਅਤੇ ਨ ੀਆੈਂ ਸਭਥਤੀਆੈਂ ਨਾਿ ਦੋ ਹਿੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੇਰਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਥਾੈਂ
ਇਕ ਫਾਰਮਿੇ ਜਾੈਂ ਇਭਤਹਾਸ ਨਾਿੋਂ ਟੁਟ
ਿੱ ੇ ਮੰਤਰ ਦੁਆਿੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ। ਜੇ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ
ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੰ ਭਧਆਨ ਨਾਿ ਪਭੜ੍ਆ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਉਸ ਭ ਚ

ੀ "ਸਭਹਜ" ਦਾ ਸੰਕਿਪ ਕਾਫੀ

ਦੁਹਰਾਇਆ ਭਗਆ ਹ। ਿਾ ੇਂ ਇਸ ਸੰਕਿਪ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬੁਿੱਧ ਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਇਸ
ਭਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਬੰਧ ਭ ਚ ਭ ਚਰਨ ਦਾ ਜਾੈਂ ਭਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਿਪ ਬਣਾ
ਭਿਆ। ਇਸ ਭ ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਅਮਿ ਦੋ ੇਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ੀ ਧ
ਿੱ ਇਸ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ
ਅ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਨਾੜ-ਪਿਬੰਧ ਤਕ ਇਹ ਸੰਕਿਪ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹ। ਭਫਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਾਕ-ਪਿਬਧ
ੰ ਅਤੇ ਧੁਨੀਸੰਗਠਨ ੀ ਅਭਜਹੇ ਭਸਰਜੇ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਸਹਜ-ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਿਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹ, ਇਕ ਸੰਗੀਤ ੀ
ਝਰਦਾ ਹ।
ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉ ਭਪਛੇ ਮਜਦ ਭਨਗ੍ਾ ਿਤਕਾਿ ਿੱਿ ਨਹੀਂ, ਿਭ ਿੱਖ ਿੱਿ ਹ, ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ
ਨ ੀਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭ ਕਾਸ ਿੱਿ ਹ।
ਭਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਇਹ ਹ ਭਕ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉ ਮਿ ਾਦ (ਫੰਡਾਮੈਂਟਾਭਿਜ਼ਮ) ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਿਤਕਾਿ
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ਿੱਿ ਹ, ਿਭ ਿੱਖ

ਿੱਿ ਨਹੀਂ। ਅਭਜਹਾ ਦੁਹਰਾਉ ਇਭਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਿਹਮੰਡੀ ਸਭਥਤੀਆੈਂ ਨੰ ਸਮਝ ਕੇ

ਭ ਕਾਸ ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਿ ਜਾੈਂਦਾ। ਨ ੇਂ ਭਗਆਨਾੈਂ ਨੰ ਸਮੋ ਕੇ ਨ ੇ ਚੇਤਨ, ਨ ੇਂ ਅ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਨਾੜ-ਪਿਬੰਧ ਦੀ
ਸਾਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਦੁਹਰਾਉ ਦਾ ਗਰ ਅਜੇ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ।
ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆੈਂ ਿਤਮੁਖੀ ਦੁਹਰਾਉ ਕਰ ਰਹੀਆੈਂ ਹਨ। ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ
ਭਨਯਮ ੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆੈਂ ਦੀ ਪਕੜ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆੈਂ ਕੇ ਿ ਿਤਮੁਖੀ ਦੁਹਰਾਉ
ਕਰ ਰਹੀਆੈਂ ਹਨ, ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਭਸਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਬਾਰੇ ਭਦਿੱਤੇ ਮੁਿੱਢਿੇ ਭਨਯਮਾੈਂ ਦੀ ਨ ੇਂ
ਭਗਆਨਾੈਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਭ ਕਾਸਮੁਖੀ ਭ ਆਭਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆੈਂ ਸਗੋਂ ਸੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆੈਂ ਹਨ
ਉਹ ਮਿ ਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਇਭਤਹਾਸਕ ਸਮਝ ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ੀ ਉਚੇਰੀਆੈਂ
ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤੇ ਭ ਭਗਆਨਕ ਿੀਹਾੈਂ ਉਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਿਗ
ੇ ੀ। ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੀ ਸਭਪਭਰਟ ਭਸਿੱਖ ਭਕਸਾਨ
ਨੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹ, ਉਹ ਨ ੇਂ ਭਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਨੰ ਨਾਿ ਿ ਕੇ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਮੁਖੀ ਭ ਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਤੋਰ ਭਰਹਾ ਹ। ਉਸ ਨੇ ਿਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਿੋਕਾੈਂ ਿਈ ੀ ਭਮਸਾਿ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹ।
ਿਾਰਤ ਦਾ ਬੁਰਜਆ ਪਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾੜਕ ਿਭਹਰ ਨੰ ਜਦੋਂ
"ਮਿ ਾਦੀ" ਕਭਹੰਦੀਆੈਂ ਹਨ ਤਾੈਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਿਾਤ
ੈਂ ੀਕਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ
ਿੱ ਕੇ ਅਿੱਖੋਂ ਓਹਿੇ ਕਰਦੀਆੈਂ
ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਭਮਤ ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚ ਭਕਿਸ਼ੀ ਉਿੱਨਤੀ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਸਮਿੱਭਸਆਜਨਕ
ਆਰਭਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਨੰ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਨੇ ਭਜ ੇਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਭਿਆੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਸੰਸਾਯੋਗ ਹ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਮੁਖੀ ਦੁਹਰਾਉ ਨਾਿ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ
ਿਈ ਿਭਹਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਿੇ ਮਿ ਾਦੀ ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਨਾਿ ਜਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਾਰਥੀ ਪਿੇਰਣਾ ਅਤੇ
ਨ ੇਂ ਭਗਆਨਾੈਂ ਨੰ ਸਮੋਣ ਨਾਿ ਆਪਣਾ ਭਨਰੰਤਰ ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਪ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਦੇ ਰਭਹਣਾ ਹੋ ੇਗਾ।
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ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਿਾਰਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ
ਪੰਜਾਬ ਮਸਿੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਿੀਰ ਭ ਭਦਆਰਥੀ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰ ਅਿੱਖੋਂ ਓਹਿੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਕ
ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਿਤ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਭ ਰਿੱਕਤ ਭਹੰਸਾ, ਿਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖ
ਦੀਆੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਦਿਦੀਆੈਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾੈਂ ਨਾਿ ੀ ਸਬੰਭਧਤ ਹ। ਇਸ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਿਾ

ਡ
ੰ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ

ਸੰਗਭਠਤ ਿਾਰਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਹਿੱਸ,ੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਹਨ ਕੇ ਿ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਭਹਿਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿ ਕਾਿਜਾੈਂ ਤੇ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀਆੈਂ ਭ ਚ ਖਿੱਬਾ
ਪਿੱਖ ਹੀ ਭ ਭਦਆਰਥੀ ਯਨੀਅਨਾੈਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਾਰ ਭਜਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਿੱਭਬਆੈਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ੇ ਜਾਣ
ਾਿੇ ਭ ਅਕਤੀ ਨੰ ਭਪਛਾਖੜ ਸਮਭਝਆ ਜਾੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਿੱਜ ਸਭਥਤੀ ਭਬਿਕੁਿ ਬਦਿ ਚੁਿੱਕੀ ਹ। ਭਕਸੇ
ਕਾਿਜ ਜਾੈਂ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਭ ਚ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖ ਦੀ ਪਿਿੁਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਾਦੀ-ਸਮਾਜ ਾਦੀ
ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਅਤੇ ਯੁ ਤੀਆੈਂ ਦੀਆੈਂ ਅਿੱਖਾੈਂ ਭ ਚ ਿਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਅਿੋਪ ਹੋ
ਭਗਆ ਹ।
ਇਹ ਇਸ ਿਈ ਾਪਭਰਆ ਭਕਉੈਂਭਕ ਖਿੱਬੀਆੈਂ ਰੜ੍ੀਗਤ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਿੀ
ਅਤੇ ਨ -ਸੰਗਠਨ ਿਈ ਇਕ ਭ ਭਗਆਨਕ ਅਤੇ ਪਿੇਰਣਾਸ਼ੀਿ ਭਸਧਾੈਂਤ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀਆੈਂ। ਇਸ ਦਾ
ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਾੈਂ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦੇ ਿਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਨ -ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਭਸਧਾੈਂਤ ਨਾਿ ੀ ਹ।
ਪਭਹਿਾੈਂ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1943 ਦੀ ਮੁਿੱਢਿੀ ਕਾੈਂਗਰਸ ਭ ਚ ਤੇ ਭਫਰ 1945 ਭ ਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸਕਾਰ ਜੀ. ਅਭਧਕਾਰੀ ਦੇ 'ਪੀਪਿਜ਼ ਏਜ਼' (ਭਜਿਦ 4, ਨੰ: 25) ਭ ਚ ਛਪੇ
ਇਕ ਭਨਬੰਧ ਭ ਚ ਇਹ ਭਕਹਾ ਭਗਆ: "ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਭਦਿੜ੍ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਹ ਭਕ ਭ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੋਿ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਿਾਰਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਭਤੰਨ ਿੱਡੇ ਥੰਮ੍ਾੈਂ ਉਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: ਪਰਨ ਿੋਕਤੰਤਰ, ਸਿ
ਕੌ਼ਮੀਅਤਾੈਂ ਿਈ ਸ -ਭਨਸ਼ਭਚਤਤਾ, (Self Determination) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿੋਕਾੈਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ।
ਇਸੇ ਭਨਬੰਧ ਭ ਚ, ਿਾਰਤ ਦੇ ਨ -ਸੰਗਠਨ ਿਈ ਕੌ਼ਮੀਅਤਾੈਂ ਦੀ ਮਾਨ ਤਾ ਨੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ
ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹ: "ਹਰ ਕੌ਼ਮੀ ਯਭਨਟ ਨੰ, ਸੁਤੰਤਰ ਿਾਰਤ ਭ ਚ, ਿਰਾਤਰਾਨਾ ਅਤੇ
ਪਿਸਪਰ ਏਕਤਾ ਨਾਿ ਸ -ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਪਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰ
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ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।" ਇਹ ੀ ਭਕਹਾ ਭਗਆ ਭਕ ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰ ਸੰਯੁਕਤ ਭ ਧਾਨ ਸਿਾ ਾੈਂ ਨਾਿ ਜੁੜੀ
ਕਮ
ੌ਼ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹਰ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਿ ਸੁਰਿੱਭਖਅਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਭ ਸ਼ ਾਸ
ਜ਼ਾਭਹਰ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹ ਭਕ ਪਿਾੈਂਤਕ ਫਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ

ਾਿੀਆੈਂ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਇਕ ਦਜੇ ਦੇ

ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਰਿੱਭਖਆ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਿਈ ਇਕ ਿਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ੀ ਬਣਾ ਿਣਗੀਆੈਂ।
ਇਸੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਭ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੰ "ਭਸਿੱਖ ਹੋਮਿੈਂਡ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਭਗਆ।
ਭਸਿੱਖ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਇਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿੋਕ-ਭਪਿਯ ਕਿਾੈਂਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਭਨਆ ਭਗਆ: "ਭਸਿੱਖ ਿੋਕ
ਭਕਸਾਨੀ ਕਬੀਭਿਆੈਂ ਭ ਚ ਸੰਗਭਠਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿੇਰਣਾਤਮਕ ਿੋਕ ਸਾਭਹਤ
ਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਿੋਕ ਆਪਣੇ ਹੋਮਿੈਂਡ ਭ ਚ ਆਪਣੀ ਜੀ ਨ-ਸ਼ਿੀ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਿਈ ਿੜੇ ਹਨ।"
ਸਾਦੀ ਿਾਸ਼ਾ ਭ ਚ ਇਹ ਭਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਭਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਰਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਨੰ ਇਕ ਅਭਜਹੀ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਮੰਭਨਆ ਭਜਸ ਕੋਿ ਆਪਣੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨ।
ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਹੋਮਿਡ
ੈਂ ਮੰਨਣ ਿਈ ਭਤਆਰ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਸੀ
ਭਕ ਇਸ ਪਿਗ
ੋ ਰਾਮ ਨਾਿ ਭਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਿੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਿ ਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪਿੋਗਰਾਮ ਨੰ ਇਕ
ਅਭਜਹੀ 'ਭ ਉੈਂਤ'

ੀ ਸਮਭਝਆ ਭਗਆ ਜੋ ਭਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਕਾੈਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਭਿਮ ਿੀਗ ਨਾਿ

ਭਿੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾੈਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਰਭਤਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਸ

ੇਿੇ ਦੀ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਿਾਰਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਿਾਰਤ ਦੇ ਿਭ ਿੱਖ ਬਾਰੇ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਨੰ,

ਭਜਸ ਭ ਚ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਏਕਾ ਕਿਭਪਆ ਭਗਆ ਸੀ, ਕੇ ਿ ਇਕ 'ਭ ਉੈਂਤ'
ਕਭਹਣਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਏਕੇ ਜੋਂ ਿਾਰਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਧਾਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉੈਂਦਾ ਹ ਭਕਉੈਂਭਕ 24 ਫਰ ਰੀ 1948 ਭ ਚ ਹੋਈ ਦਜੀ ਕਾੈਂਗਰਸ ਭ ਚ ਇਸ ਸੰਕਿਪ ਨੰ
ਭਫਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਭਗਆ। ਇਸ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਹਨ: "ਕਾੈਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਿੀਡਰਾੈਂ ਨੇ
(ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ) ਦੇ ਸ -ਭਨਸ਼ਭਚਤਤਾ ਅਭਧਕਾਰ ਦਾ ਭ ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗਤ ਕਰਾਉਣ
ਕਰ ਾ ਿਈ ਹ। ਅਿੱਜ ਇਹ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਫੇਰ ਪਿਿੁਤਾ

ਾਿੀ

ੰਡ

ਾਿੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਭ ਚ ਮਹਾੈਂਰਾਸ਼ਟਰ,

ਕੇਰਿਾ, ਤਾਭਮਿ ਦੇਸ ਆਭਦ ਦੀਆੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੇ ਸ -ਭਨਸ਼ਭਚਤਤਾ ਅਭਧਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ
ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।"
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ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡ
ੰ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਇਕ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈ
ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪ-ਇਕਾਈਆੈਂ ਭ ਚ ਡ
ੰ ਣਾ ਅਤੇ ਨਾਿ ਹੀ ਉਨ੍ਾੈਂ ਿਈ ਖ
ਿੱ ਰੀਆੈਂ ਅਸੈਂਬਿੀਆੈਂ
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆਉੈਂਦਾ ਹ। ਇਹ ੀ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਭਕ ਪਾਰਟੀ ਭਕਉੈਂ ਇਕ ਭਹਿੱਸੇ ਭ ਚ
ਮੁਸਿਮਾਨਾੈਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਭਗਣਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਭਗਣਤੀ ਮੰਨਣ ਨੰ ਭਤਆਰ ਸੀ ਪਰ ਭਪਛੋਂ
ਇਹ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਭਨਯਮ ਭਬਿਕੁਿ ਭਤਆਗ ਭਦਿੱਤਾ ਭਗਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ
ਹਰਭਕਸ਼ਨ ਭਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ 1985 ਭ ਚ ਪਿਕਾਭਸ਼ਤ ਪੈਂਫਭਿਟ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬਕ' ਭ ਚ
ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭ ਆਭਖਆ ਕਰਭਦਆੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਡ
ੰ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਦੀ
ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਧਾਰਨਾ ਨੰ "ਗਿਤ" ਅਤੇ "ਮਕਾਪਿਸਤ" ਆਭਖਆ ਹ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.
ਨੇ

ੀ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਿਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੰਕਿਪ ਨੰ ਭਤਿਾੈਂਜਿੀ ਦੇ ਭਦਿੱਤੀ ਹ।

ਪੰਜਾਬ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕਿੱਤਰ ਅ ਤਾਰ ਭਸੰਘ ਮਿਹੋਤਰਾ ਿੋਂ 1984 ਭ ਚ ਪਿਕਾਭਸ਼ਤ
ਪੈਂਫਭਿਟ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਿ' ਭ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ ਆਭਖਆ ਕਰਨ ਿਿੱਭਗਆੈਂ ਕੇ ਿ
ਭਤੰਨ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਖੇ ਹਨ: ਕਾੈਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਿੀ ਦਿ ਦਾ ਭ ਰੋਧ, ਭਫਰਕਾਪਿਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਿਹ
ੋ ੀ
ਪਿਚਾਰ। ਪਾਰਟੀ ਪੇਪਰ 'ਭਨਊ ਏਜ' ਦੇ ਦਸ ਜਨ ਰੀ 1988 ਭ ਚ ਛਪੇ ਇਕ ਿੇਖ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ ਗੜਦੀ
ਹਾਿਤ' ਭ ਚ ੀ ਇਨ੍ਾੈਂ ਭਤੰਨ ਨੁਕਭਤਆੈਂ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਭ ਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹ।
ਦੋਹਾੈਂ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦੀ ਅਿੱਜ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹ ਭਕ ਿਾਰਤ ਦਾ ਅਭਜਹਾ ਨ -ਸੰਗਠਨ
ਭਜਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਭ ਿਿੱਖਣ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾ

ਾਿੀਆੈਂ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਹੋਣ, ਖਤਰਨਾਕ

ਹੋ ਗ
ੇ ਾ। ਇਸ ਨਾਿ ਭਕਰਤੀ ਜਮਾਤ ੰਡੀ ਜਾ ਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਕਿਾੈਂਤੀ ਦੀਆੈਂ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਘਿੱਟ ਜਾਣਗੀਆੈਂ। ਇਸ
ਿਈ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦਾ ਬਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ "ਏਕਤਾ" ਅਤੇ "ਜੋੜ" ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਉਤੇ ਹ। ਇਸ
ਪਿਸੰਗ ਭ ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਾਨ ਕਰਨ ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹ ਭਕ ਦੋਹਾੈਂ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਉਸ ਕਾੈਂਗਰਸ ਨਾਿ ਭਮਿਦੀ ਹ ਭਜਸ ਉਤੇ

ਪਾਰੀ

ਰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਿੱ ਜਗੀਰ ਅੰਸ਼ ਿਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾੈਂ

ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਿੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਿਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੁਕਭਤਆੈਂ ਨੰ ਮੁਖ
ਿੱ ਰਿੱਖ ਕੇ ਭਿਆ ਜਾ ਭਰਹਾ
ਹ ਉਹ ਹਨ: ਅਕਾਿੀਆੈਂ ਅਤੇ ਕਾੈਂਗਰਸ ਦੀ ਗਿਤ ਨੀਤੀ, ਸਾਮਰਾਜੀਆੈਂ ਦੀ ਮੁਿਕ ਨੰ ਅਸਭਥਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਚਾਿ ਅਤੇ 'ਭਸਿੱਖ ਦਭਹਸ਼ਤਪਸੰਦਾੈਂ' ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ। 'ਪੀਪਿਜ਼ ਭਡਮਕਭਰਸੀ' ਦੇ 10 ਜਨ ਰੀ 1985 ਦੇ
ਅੰਕ ਭ ਚ ਹਰਭਕਿਸ਼ਨ ਭਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਭਿਖਭਦਆੈਂ ਆਭਖਆ ਹ ਭਕ ਇਹ ਮਸਿਾ ਭ ਰੋਧੀ
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ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਅਤੇ ਿੋਕਾੈਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਨਾਿ ਹਿੱਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਭ ਚ
ਕੋਈ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਭਜਸ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭ ਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਭਕਸੇ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈ ਦੇ ਭ ਸ਼ਾਦ ਮਨਮਾਨੀਆੈਂ
ਿਗੋਭਿਕ ਸੀਮਾ ਾੈਂ ਭਨਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਤੀ ਜਾੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕਾਈਆੈਂ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਿਾਰਤ ਦੇ
ਸੰਗਠਨ ਨਾਿ ਜੁਭੜਆ ਹੋ ੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਭਿਖਤ ਭ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਇਥੇ ਸਮਝਣ

ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਦੋ ੇਂ ਰੜੀਗਤ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ

ਕੋਈ ਅਭਜਹਾ ਪਿਮਾਭਣਕ ਭਸਧਾੈਂਤ ਉਸਾਰਨ ਭ ਚ ਅਸਫਿ ਰਹੀਆੈਂ ਹਨ ਭਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆੈਂ
ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੀਆੈਂ ਆਸਾੈਂ ਪਰੀਆੈਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ੀ ਇਥੋਂ
ਦੇ ਿੋਕਾੈਂ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਚਨਬਿੱਧ ਮਬ
ੈਂ ਰਾੈਂ ਨੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਾਿੀ
ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆੈਂ। ੰਡ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਦੀ ਪਹੁ੍੍
ੁ ੰਚ ਇਕ ਪਿੱਖੋਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰ
ਇਕ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈ, ਭਜਸ ਨੰ ਅਿੱਗੋਂ ਦੋ ਉਪ-ਇਕਾਈਆੈਂ ਭ ਚ

ੰਭਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਭਿਆ

ਭਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਉਪ-ਇਕਾਈ ਨੰ ਉਤਰ-ਪਿੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਮੁਸਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਭਗਣਤੀ
ਾਿਾ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਸਿੱਖ-ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਦੀ ਬਹੁਭਗਣਤੀ

ਾਿਾ) ਦੇਣ ਦਾ

ਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸ

ਪਹੁੰਚ ਭ ਚ ਗਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਭਕ ਦੋ ਉਪ-ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੇ ਭਸਧਾੈਂਤ ਨਾਿ ਅਧਾਰ ਨੰ ਧਰਮ ਨਾਿ ਧੇਰੇ ਜੋੜ
ਭਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਹੀ ਇਕ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈ ਦੇ ਘਰ ਭ ਚੋਂ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ
ਇਕ ਪਰਨ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਨੰ ਪਾੜਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਿੋਕਾੈਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਿ ਕਾੈਂਗਰਸ ਅਤੇ
ਮੁਸਭਿਮ ਿੀਗ ਨ,ੰ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾੈਂ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿੱਿ ਮੋਭੜਆ ਜਾੈਂਦਾ ਤਾੈਂ ਦਿੱਖਣ-ਪਰਬੀ
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਇਭਤਹਾਸ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ।
ਡ
ੰ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਦੀ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਿਾਰਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿੱਸੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾੈਂ ਭ ਚ,
ਿਭਨਨ ਦੇ ਪਿਿਾ ਅਧੀਨ, ਿਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਾੈਂ ਨੰ ਤਾੈਂ ਮੰਨ ਭਿਆ ਭਗਆ ਹ ਪਰ ਇਸ ਨੰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ
ਿਾਗ ਕਰਨ ਭ ਚ ਗਿਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ੰਡ ਕੇ ਪਾਭਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਿਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਇਆ
ਜਾ ਚੁਿੱਕਾ ਹ, ਇਸ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਮਸਿਾ ਹੋਰ ਗੰਿੀਰ ਹੋ ਭਗਆ ਹ। ਿਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ, ਕਾੈਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰੀ
ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ ਦੇ ਪਿਿਾ
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ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਗਤ ਨਾਿੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁਿੱਕੀ ਹ। ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ ਭਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਕਿੱਿੇ ਅਿੰਬਰਦਾਰ ਰਭਹ ਗਏ ਹਨ। ਭਕਉੈਂਭਕ ਭਹੰਦ ਰਗ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਣਜਕਾਰਾੈਂ ਦਾ ਹ,
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ

ਰਗ ਨਾਿ ਜੋੜ ਭਿਆ ਹ ਇਸ ਿਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ

ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗਾੈਂ ਨਾਿ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਭਸਿੱਖਾੈਂ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਅਕਾਿੀਆੈਂ, ਿੱਿੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਜਾੈਂਦੀਆੈਂ ਹਨ।
ਅਕਾਿੀ ਿਾ ੇਂ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਤਾ ਹਭਥਆਉਣ ਿਈ ਕੁਝ ਖੇਡਾੈਂ ਖੇਡਣ ਜਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚ ਮਜਦ ਜਗੀਰ
ਅੰਸ਼ ਕਈ ਾਰ ਆਪਣੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਈ ਭਕਸੇ ਿਭਹਰ ਨੰ ਰਤਣ ਤਾੈਂ ੀ ਇਸ ਗਿੱਿ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀਆੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਆਸਾੈਂ-ਉਮੰਗਾੈਂ ਨੰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਆਉੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਬੜੀ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਿ ਭਸਿੱਖ ਮਿੱਧਿੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਮਾਤਾੈਂ ਭ ਚ ਮਜਦ ਹਨ।
ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਦੋ ੇਂ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨੰ ਭਬਨਾੈਂ ਭਕਸੇ ਸੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੱਥ ਮੰਨ ਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਭਸਿੱਖ ਪਿਿੁਤਾ ਜਾੈਂ ਪਿਧਾਨਤਾ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿੋਕ ਹਨ।
ਭਜ ੇਂ ਭਕ ਉਿੱਪਰ 1945 ਦੇ ਸਿੀ ਜੀ. ਅਭਧਕਾਰੀ ਿੋਂ ਭਿਖੇ ਗਏ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਭ ਚ
ਸਮਭਝਆ ਭਗਆ ਹ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਇਕ ਧਾਰਭਮਕ ਭਫਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਿ ਇਕ ਪਜਾ ਪਿਬਧ
ੰ ਨਾਿ
ਜੁਭੜਆ ਹੋਇਆ ਹ। ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਬਾਰੇ ਅਭਜਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪਿਚਿੱਭਿਤ ਕਰਨ ਾਿੇ ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਜਗੀਰ ਭਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਜਮਾਤ ਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭਪਿੱਠ-ਠੋਕੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ
ਭਸੰਘ ਦੇ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜੇ ਭਸਿੱਖ ਇਕ ਰਣ-ਭ ਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਪਿੱਖੀ ਸਮਹ ਹਨ ਭਜਸ ਨੇ ਜ਼ਾਿਮ
ਮੁਗ਼ਿ ਪਿਬਧ
ੰ ਅਤੇ ਰਣ-ਪਿੱਖੀ ਬਿਾਹਮਣ ਾਦ ਭ ਰੁਿੱਧ ਕਿਾੈਂਤੀ ਭਿਆੈਂਦੀ। ਿੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ
ੰਡ ਛਕਣ ਭ ਚ ਯਕੀਨ ਰਿੱਖਣ ਾਿਾ ਭਸਿੱਖ ਸਮਾਭਜਕ ਪਿਬੰਧ ਆਪਣੀ ਭਕਸਮ ਦੀ ਪਭਹਿੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਸੀ
ਭਜਸ ਨੇ ਫਰਾੈਂਸੀਸੀ ਇਨਕਿਾਬ ਤੋਂ ੀ ਪਭਹਿਾੈਂ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਾਿੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝਾਕੀ
ਭ ਖਾਈ। ਿਾ ੇਂ ਭਸਿੱਖ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚ ਕੋਈ ਭ ਉੈਂਤਬਿੱਧ ਆਰਭਥਕ ਸੰਗਠਨ ......... ਨਹੀਂ ਤਾੈਂ ਇਸ ਭ ਚ
ਮਾਰਕਸੀ ਸਮਾਜ ਾਦ ਦਾ ਇਕ ਅਗਾਊੈਂ ਝਿਕਾਰਾ ਹ। ਉਸ ੇਿੇ ਕਿਭਪਆ ਅਭਜਹਾ ਭਸਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ ਤੇ
ਸਮਾਭਜਕ ਪਿਬੰਧ ਕੇ ਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਭਤਿਾ ਨੰ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾੈਂਜਿੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਿੱਪਰ
ਸਮੁਿੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਭਤਿਾ ਿਈ ਗਰ ਿਰਪਰ ਪਿਾਪਤੀ ਹ।
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ਇਹ ਸੁਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਝਠੇ ਅਭਿਮਾਨ ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਨਹੀਂ ਭਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ
ਭਸਿੱਖ ਕੀਮਤਾੈਂ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਹੋਣ ਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਿਭ ਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਰਪ ੀ
ਇਸ ਰਸ਼ਨੀ ਭ ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਸ ਕਮ
ੌ਼ ਬਾਰੇ ਅਭਜਹੀ ਪਿਤਖ
ਿੱ ਣਾ ਜਾੈਂ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ
ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੋ ੇਦ, ਿਗ ਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਸਫੀ ਕਾਭ ਰਚੇ ਗਏ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਭਦਿਸ਼ਟੀਆੈਂ ਨੰ
ਭਤਆਗ ਭਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰਆੈਂ ਦੇ ਸਾਭਹਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੋਖਯਾਨ ਭ ਚ ਮਜਦ ਪਿਭਕਿਤੀ
ਨਾਿ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਕਰਮਯੋਗ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਪਿੇਮ ਉਤੇ ਬਿ ਇਨ੍ਾੈਂ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹ।
ਭਸਿੱਖ ਗੁਰਆੈਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਭਤਹਾਸ-ਮੁਖੀ ਡੰਭਘਆਈ ਨਾਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੰ ਹੋਰ ਭ ਕਭਸਤ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਇਕ ਨ ੇਂ ਸੰਯਗ
ੋ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਜੀ ਨ-ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਚੇਤਨਤਾ ਨੰ ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਿ ਜਾਣਾ ਹ ਤਾੈਂ ਇਹ ਇਕ ਨ ੇਂ
ਮਾਰਕਸੀ ਸਮਾਜ ਾਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਬਿ ਬਿਹਮੰਡੀ ਸਭਹ-ਹੋਂਦ ਉਿੱਤੇ
ਹੋ ੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਪਿਭਕਿਤੀ ਜਾੈਂ ਮਨੁਿੱਖਾੈਂ ਨੰ "ਭਜਿੱਤਣ" ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨਾਿ ਇਕ-ਸੁਰ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਿ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨਾਿ ਭਨਰ-ਿੁਟ
ਿੱ ਭਰਸ਼ਭਤਆੈਂ ਭ ਚ ਭਜਉਣਾ ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਨ ਨੰ ਇਸ ਭਦਸ਼ਾ ਭ ਚ ਭ ਕਭਸਤ ਕਰਨ ਿਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ ਇਸ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਸਮਝਣ
ਅਤੇ ਪਭਰਿਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਬਭਧਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰਆੈਂ ਦੀ
ਭਿਆੈਂਦੀ ਤਬਦੀਿੀ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਭਰ ਰਤਨ ਭਿਆਉਣ ਾਿੇ ਕਰਮ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਭਦ ਨੰ ਜ਼ਰਰੀ ਤਿੱਥ
ਮੰਭਨਆ ਜਾ ੇ।
ਜੇ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਰੜ੍ੀਗਤ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਿੇ ਨੰ ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਭ ਚ ਗਰ
ਿਰਪਰ ਭਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆੈਂ ਹਨ ਤਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਚਿੰਤ ਗਿੱਿਾੈਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾੈਂ ਿਾਰਤ ਦੇ ਨ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਭ ਖ
ਿੱ -ਮੁਖੀ ਭਸਧਾੈਂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕਦੀਆੈਂ ਦੀ ਭਰਹਾਈ, ਭਦਿੱਿੀ
ਦੰਭਗਆੈਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆੈਂ ਨੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆਭਦ ਜ਼ਰਰੀ ਪਰ ਤਿੱਤਫਿੱਟ ਮਸਿੇ ਹਨ। ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦਾ
ਇਨ੍ਾੈਂ ਮਸਭਿਆੈਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ

ੰਡ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਅਤੇ 1948 ਭ ਚ ਕਮ
ੌ਼ -

ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾੈਂ ਨੰ ਇਨ੍ਾੈਂ ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋਂ ਸੰਗਭਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿ
ਿੱ
ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਹ ਗਿੱਿ ਬਿ ਨਾਿ ਕਭਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਭਕ ਿਾਰਤ ਅਭਜਹੇ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ
ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਾੈਂ ਦੀ ਫਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾੈਂ ਕਨਫਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਇਕਾਈਆੈਂ ਨੰ ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਕ
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ਹੋ ੇ। ਏਕਤਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ,ੇ ਿੋਟ ਜਮਾਤ ਦੀ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਹ
ਏਕਤਾ ਆਪਣੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਿਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਕਾੈਂਗਰਸ ਦੇ

ਪਾਰੀ-ਜਗੀਰ ਸ਼ਾਸਕ

ਰਗ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਿੋਟ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਿਈ ਭਦਿੜ ਕੀਤੀ ਹ। ਇਕ ਅੰਦਰਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਜੇ ੀ ਕਾਇਮ ਹ। ਖ
ਿੱ ੋ ਖ
ਿੱ ਰੀਆੈਂ
ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਭਰਤ ਿਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਕਾਿੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਸਮੇਂ ਚਿਾਈਆੈਂ ਿਭਹਰਾੈਂ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਪਿੱਖ ਸਨ ਭਜ ੇਂ ਭਕ
ਗੁਰਦੁਆਭਰਆੈਂ ਦੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਿ ਕਰਾਈ ਮੁਕਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਭਹਰ
ਭ ਚ ਪਾਇਆ ਤੀਬਰ ਭਹਿੱਸਾ ਆਭਦ। ਪਰ ਅਕਾਿੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾ-ਪਿੱਖੀ ਚਭਰਿੱਤਰ ਹ ਭਜ ੇਂ ਭਕ
"ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਭ ਚ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ, ਿਾਰਤੀ ਿੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਿ-ਿੀਤ ਕਰਨ

ਾਿਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਣਾ

ਆਭਦ ਉਹ ਕੁਝ ਭ ਗਾੜ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀਆੈਂ ਆਸਾੈਂ-ਉਮੰਗਾੈਂ ਦੇ ਅਣਪਿਫੁਿੱਿਤ ਰਭਹਣ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਭ ਚ
ਆਏ ਹਨ। ਬਰਤਾਨ ੀ ਭਪਿੱਠਆੈਂ ਅਤੇ ਕਾੈਂਗਰਸੀ ਬੁਰਜੁਆ-ਜਗੀਰ ਜੋੜ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਹੰਦਆੈਂ ਨੰ
ਆਪਣੀ ਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਭਧਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਿਈ ਜੇ ਨਾ ਉਤਸ਼ਾਭਹਤ
ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾੈਂ ਅਕਾਿੀਆੈਂ ਭ ਚ ਇਹ ਭ ਗਾੜ ਨਾ ਉਿਰਦੇ। ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ੀ, ਆਰਭਥਕ ਕਾਰਣਾੈਂ ਤੋਂ
ਇਿਾ ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈ ਦੀਆੈਂ ਅਧਰੀਆੈਂ ਅਤੇ ਅਪਿ ਾਭਨਤ ਆਸਾੈਂ ਉਮੰਗਾੈਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੀ
ਜੁਝਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਹੰਦ ਭਨਮਨ- ਪਾਰਕ ਰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਰੀ-ਜਗੀਰ ਸ਼ਾਸਕਾੈਂ ਨੇ ਰਿ
ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਚਨਬਿੱਧ ਭਹਿੱਸੇ ਨੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਿਈ
ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾ ੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕ
ਿੱ ਣ ਿਈ ਮਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹ।
ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾੈਂ ਿਾਰਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ
ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦਾ ਭ ਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਕਾੈਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਭ ਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਨਾਿੋਂ ਿੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਤੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਸਭਥਤੀ ਨੰ "ਕੌ਼ਮ ਭ ਰੋਧੀ" ਸ਼ਕਤੀਆੈਂ ਦੀ ਭ ਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆੈਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਕੀਤੀ
ਭਹੰਸਾਤਮਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੰਨਣ ਿਈ ਸਾੈਂਝ ਰਿੱਖਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਭ ਚ, ਿਾਰਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ
ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਿਾਰਤੀ ਪਾਰਕ-ਜਗੀਰ ਸ਼ਾਸਕ ਗਿੋਹ ਦਾ ਹਿੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈਆੈਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਈ ਇਹ ਕੋਈ
ਹਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱਿ ਨਹੀਂ ਭਕ ਇਨ੍ਾੈਂ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ ਰਨਰ ਅਤੇ ਪੁਭਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ
ਪਿਤੀ ਗ਼ਰ-ਕਾਨਨ
ੰ ੀ ਤੀਰੇ ਨੰ ਪਿ ਾਨਗੀ ਭਦਿੱਤੀ ਹ। ਹਾਿਾੈਂਭਕ ਕਾਨਨ
ੰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭ ਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ
ਹੋਣ ਤਕ ਭਨਦੋਸ਼ਾ ਹ। ਇਕ "ਕਾਤਿ" ਨੰ ੀ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਿਾ ਕੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।
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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਿੇ ਦਾ ਹਿੱਿ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਅਭਜਹੀਆੈਂ "ਦੇਸ਼ ਜਾੈਂ ਕਮ
ੌ਼ ਭ ਰੋਧੀ" ਤਾਕਤਾੈਂ ਜੋ
ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੰ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਕਭਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਿਈ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੇ
ਤੀਰੇ ਨੰ ਇਕ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀਆੈਂ ਅਣਪਿਫੁਿੱਭਿਤ ਅਤੇ ਅਪਿ ਾਨ ਆਸਾੈਂ-ਉਮੰ੍ੰਗਾੈਂ ਦਾ ਭ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿਤੀਕ ਮੰਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਹ ਨਜ ਾਨ ਤਦ ਹੀ ਭਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਨੰ ਿਾਰਤੀ ਨ -ਸੰਗਠਨ
ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨਾਉਣ ਿਈ ਇਕ ਭ ਸ਼ਾਿ ਿੋਕ ਿਭਹਰ ਚਿਾਈ ਜਾ ।ੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਿੋਟ ਤਾਕਤਾੈਂ ਨਾਿ ਿੜਨ ਦੀ
ਿੋੜ ਹ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਾਏ ਹਨ ਤਾੈਂ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੋਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਿਖਸ਼
ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੇ ਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾੈਂ ਭ ਚ ੀ ਾਪਰ ਭਰਹਾ ਹ ਭਜ ੇਂ ਭਕ
ਨਾਗਾਿੈਂਡ, ਭਤਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਆਭਦ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਕਮ
ੌ਼ -ਇਕਾਈਆੈਂ ਿਈ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
ਿਭਹਰ ਹੀ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੇ ਮਨਾੈਂ ਨੰ ਭਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹ ਭਕਉੈਂ ਇਹ ਨਜ ਾਨ ਭਜਸ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਭਨਆੈਂ
ਉਤੇ ਬਿ ਦੇਣ ਾਿੇ ਸਾਭਹਤ ਨਾਿ ਪਿੇ ਹਨ ਉਸ ਿਈ ਅਭਜਹੀ ਿਭਹਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।
ਜੇ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਕਮ
ੌ਼ ਇਕਾਈਆੈਂ ਦੇ ਭ ਭਚਿੱਤਰ ਭ ਰਸੇ ਨੰ ਸੁਚਿੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਭਕਿਆ ੰਤ ਢੰਗ ਨਾਿ
ਸੰਿਾਿਣਾ ਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਤਬਦੀਿੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਸਧਾੈਂਤ ਿਈ ਿਾਰਤ ਦੇ ਪਿਸੰਗ ਭ ਚ, ਹਰ ਰਾਜ
ਦੇ ਿੋਕਾੈਂ ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਨੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾੈਂ ਨੰ ਇਕ ਬੇਭਕਰਕ
ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਤਭਹਸ-ਨਭਹਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਿੱਿਣਾ ਅਣ ੰਗਾਭਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ
ਮੰਤ ਿਈ ਸਾਡੇ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਿੁਿੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ (ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ) ਿੱਿ ਜਾਗਭਰਤ
ਰਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਇਸ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਿ ਹੀ ਿਾਰਤ ਭ ਚ ਿੋਕਤੰਤਰੀ ਇਨਕਿਾਬ ਨੰ ਅਿੱਗੇ
ਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਿਾਰਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ
ਕਾੈਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਸਕ

ਰਗ ਦੇ ਹਿੱਥ ਠੋਕੇ ਨਹੀਂ ਰਭਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਰ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਨਭਤਕ ਅਤੇ

ਿੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਇਭਦਆੈਂ ਨੰ ਭਨਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਭਤਆਗ ਭਰਹਾ ਹ।
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ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਭ ਿੱਖ: ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਭ ਖ
ਿੱ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ 'ਤੇ ਅਮਿ ਕਰਨ ਉਿੱਪਰ ਭਨਰਿਰ ਹ।

ਪਭਹਿਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ ਭਪਛਿੇ ਕੁਝ ਸਾਿਾੈਂ ਤੋਂ ਚਿੱਿ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ
ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਭ ਿਿੱਖਣ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਜੋਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਭਗਆ ਹ। ਇਸ ਇਕਾਈ
ਦੀ ਸ -ਪਛਾਣ ਇਕ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ (ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਨ) ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼
ਜੋਂ ਹ।
ਇਸ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਪਛੋਕੜ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਉਪਭਜਆ ਭ ਕਾਸਮੁਖੀ, ਜੁਝਾਰ ਅਤੇ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰ
ਮੁਹਿੱਬਤ ਕਰਨ ਾਿਾ ਚਭਰਿੱਤਰ ਹ ਭਜਸ ਨੰ ਰਪ ਦੇਣ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਡ
ਿੱ ਾ ਭਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਦਕ ਸੰਸਭਕਿਤੀ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਪਿਚਿੱਿਤ ਬਾਹਰਿੇ ਜਗਤ, ਇੰਦਰੀਆੈਂ ਰਾਹੀਂ ਭਜਉਣਅਨੁਿ ਣ ਾਿੀ ਜੀ ਨ-ਜੁਗਤ ਨੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਤਆਭਗਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਧ
ਿੱ ਾਦ ਅਤੇ ਭਹੰਦ ਾਦ ਦੇ
ਕੇ ਿ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਮੁਖੀ-ਦੇਹ ਭ ਰੋਧੀ ਦਰ ਭ ਚ

ੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ

ਭਹਿੱਸਾ ਰਿੱਭਖਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਪਰ - ਭਦਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਦੇ ਭਦਕ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਦਰਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਿੰਘ ਕੇ ਭਜਸ
ਚਭਰਿੱਤਰ ਦਾ ਭਨਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਹੋਇਆ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਸਿੱਖ ਸਾਭਹਤ ਅਤੇ "ਖਾਿਸਾ" ਦੀ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਭਹਬ ਭ ਚ ਹੋਈ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

ਾਿਾ ਹ। ਇਸ ਿਈ

ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਹਰ ਨ ੇਂ ਸੋਚ-ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਆਧੁਭਨਕ ਜੀ ਨ-ਜਾਚਾੈਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹ। ਇਹ
ਪਭਰ ਰਤਨਮੁਖੀ ਚਭਰਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਰਭਹਣ

ਾਿੀ ਹਰ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਚ ਹ ਿਾ ੇਂ

ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਭ ਚ ਪਭਰ ਰਤਨਮੁਖਤਾ ਦਭਜਆੈਂ ਨਾਿੋਂ ਧੇਰੇ ਹ।
ਇਕ ਪਭਰ ਰਤਨਮੁਖੀ, ਜੁਝਾਰ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਧਣ ਾਿੀ ਇਹ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਭਜਸ ਦਾ
ਨਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹ, ਇਸ ਭ ਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ-ਭ ਰੋਧ

ੀ ਹਨ। ਇਕ ਭ ਰੋਧ ਇਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਭਹੰਦ

ਭਹਿੱਸਾ ਜੋ ਧੇਰੇ ਣਜ ਕਰਨ ਾਿੇ ਮਿੱਧ ਰਗ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹ, ਕੁਝ ਭਸਿੱਖ ਭਕਸਾਨੀ ਨਾਿ ਪਾਰਕ ਭ ਰੋਧ
ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਭ ਚ ਪਿਧਾਨ ਡ
ਿੱ ੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪਿਸਤੀ ਹਾਭਸਿ ਕਰਨ ਭਹਿੱਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਿੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਬਠਾ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਭਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਕੋਿ ਰਹੀ
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ਹ। ਦਜਾ ਅੰਤਰ-ਭ ਰੋਧ ਇਹ ਹ ਭਕ ਿਾ ੇਂ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤਰ 'ਤੇ ਭਸਿੱਖ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਿ ਤਰਿੱਕੀ ਪਸੰਦ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰ ਭਫਰ ੀ ਡ
ਿੱ ੇ ਭਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਬਣਨ ਦੇ ਇਛੁਿੱਕ, ਰਗ ਜੋਂ ਸਮਝਤਾ ਾਦੀ ਗਿੱਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਿ
ਆਪਣੇ ਰਗ ਿਈ ਿਾਹੇ ੰਦ ਿਣ ਦੇਣ, ਕਦੇ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾ ੇਂ ਉਹ ਅਕਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਭ ਚ ਹੋਣ
ਜਾੈਂ ਕਾੈਂਗਰਸ ਭ ਚ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਭ ਿੱਖ ਉਿੱਜਿ ਕਰਨਾ ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਿਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਰਭਥਕ
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨੰ ਭ ਕਾਸਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਿਣ ਭ ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ਤਾੈਂ ਉਪਰਿੇ ਦੋ ੇਂ
ਅੰਤਰ-ਭ ਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਿੋਕਾੈਂ ਿਈ

ਾਪਸ

ਮੁੜਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ-ਕੇ ਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਿਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਸਹਤਮੰਦ ਭ ਕਾਸ
ਿਈ ੀ। ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਡ
ਿੱ ੀ ਭਜ਼ੰਮੀਦਾਰੀ ਾਿੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਿੋਿ ਉਿੱਤੇ ਅਭਧਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੰ ਭ ਸ਼ਾਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਰਸ਼ਾੈਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਇਹ ਗਿੱਿ

ਰਗ

ਭ ਭਗਆਨ ਅਤੇ ਇਭਤਹਾਸਕ ਰ ਾਇਤਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਿਗ ਮੁਸ਼ਭਕਿ ਹ ਪਰ ਤਾੈਂ ੀ ਅਸੰਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ
ਇਹ

ਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਕਾਬ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖੇਗਾ ਤਾੈਂ ਇਭਤਹਾਸ ਇਸ ਨੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਿ

ਨਭਜਿੱਠੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਿਾ

ਇਹ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼

ਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ

ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ ਇਸ ਨੰ ਜੀ ਨ-ਮੁਖੀ, ਤਰਿੱਕੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਭ ਸ਼ਾਿ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਿੱਤ ਨੰ ਪਛਾਨਣ

ਾਿੀ ਅਭਜਹੀ ਇਕਾਈ

ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਜੋ

ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਭ ਚ ਮੁਕਤੀ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਾਿੇ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਿਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ
ਹ। ਅਭਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭ ਆਭਖਆ ਕੇ ਿ ਉਹ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹ ਜੋ ਸਮਝਤਾ ਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ।ੇ
ਅਜੋਕੀ ਸਭਥਤੀ ਭ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਸਿੱਖ ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਿਈ ਅਿੱਗੇ ਧਣ
ਦਾ ਿਭ ਖ
ਿੱ -ਮੁਖੀ ਰਾਹ ਸਾੈਂਝੀ ਾਿਤਾ

ਿੱਿ

ਧਣਾ ਹ।

ਡ
ਿੱ ੀ ਭਜ਼ੰਮੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਭਕਰਕ ਪੰਜੀ ਾਦ

ਪਰਮਾਭਣਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਜੀ ਦੇ 'ਬਭਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ' ਭ ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭ ਚ
ਆਪਣੇ ੇਿੇ ਦੀ ਿੋਟ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਜਸ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਿ ਅਸ ੀਭਕਿਤੀ ਅਤੇ ਆਿੋਚਨਾ ਹ ਅਤੇ ਭਜ ੇਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ
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ਉਸ ਰਗ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਜਹਾਦ ਛੇਭੜਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹ ਭਕ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਿਾ ਕੇ ਿ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ
ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੀ। ਭਜਸ ਸਮਤਾ ਾਿੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ
ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਭ ਚ ਿੁਟ
ਿੱ -ਖਸੁਿੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਿਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੰ
ਜੇ ਭਨਰੋਿ ਇਕ ਭਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਦੇਣੀ ਹ ਤਾੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਭ ਚ ਡ
ਿੱ ੀ ਭਜ਼ਮੀਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਨਾਿ ਕੋਈ ਸਮਝਤੇ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਜੇ ਜ ਾਨ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ, ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਭਕਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਸਧਾੈਂਤ ਅਪਣਾਉੈਂਦੀ ਹ ਤਾੈਂ
ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਕਭਹ ਕੇ ਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਕ ਉਹ
'ਨਾਸਤਕ' ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਨਾਸਤਕਤਾ ਾਦ' ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਚ ਇਹ ਹ ਭਕ ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਭਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੀ ਨ-ਪਿਬੰਧ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਾਿਾ ਚੇਤਨ
ੰ ਭਨਯਮ ਹ ਤਾੈਂ ਸਮਾਜ ਾਦ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਾਦ ਇਕਿੱਠੇ ੀ ਚਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਜ ੇਂ ਭਕ ਪੋਿੈਂਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹ। ਪਰ ਡ
ਿੱ ਾ ਫਸਿਾ
ਕਰਨ

ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਸਤਕ ਿੋਟ

ਰਗ ਹਨ ਜਾੈਂ ਨਾਸਤਕ

ਸਮਤਾ ਾਦੀ? ਜੇ ਆਸਤਕਤਾ ਦਾ ਨਾੈਂ ਰਤ ਕੇ ਿੋਟ ਰਗਾੈਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਸਥਾਪਤ ਰਿੱਖਣਾ ਹ ਤਾੈਂ
ਇਹ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾੈਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਿੰਘਣਾ ਹ। ਇਹ ਗਿੱਿ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਮਤਾ ਾਦੀ ਭ ਆਭਖਆ ਹੀ ਇਸ ਨੰ ਿਭ ਿੱਖਾਰਥੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹ।

ਦਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹ ਭਕ ਸ -ਚੇਤਨ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਧਣ-ਫੁਿੱਿਣ ਿਈ
ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰੀ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰੀ ਦਾ ਮਾਡਿ ਕੀ ਹੋ ੇ? ਸਭ ਟਜ਼ਰਿੈਂਡ ਦਾ ਪਰਬਯਰਪੀ ਜਾੈਂ ਰਸੀ? ਸਭ ਟਜ਼ਰਿੈਂਡ ਭ ਚ ਖ
ਿੱ - ਿੱਖ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਭ ਚ ਆਪਣੀਆੈਂ ਭ ਿਿੱਖਣ
ਰ ਾਇਤਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਜਾੈਂ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਿੱਿ੍ ਹ। ਿੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਇਨਕਿਾਬ ਤੋਂ
ਪਭਹਿਾੈਂ ਪਰਬੀ ਯਰਪ ਭ ਚ ਹਰ ਕਮ
ੌ਼ ਸਮਾਜ ਾਦ ਨਾਿ ਸੰ ਾਦ ਜੋਂ ਭ ਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਭਕ
ਧਰਮ ਨਾਿ ਗੁਫਤਗ਼ ੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਹ- ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਿੈਂਡ ਭ ਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਭਤਹਾਸਕ ਭ ਕਾਸ
ਨਾਿ ਿੋਕ ਬਦਿਣਗੇ, ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਦੇ ਰਪ ਹਿੀ-ਹਿੀ ਬਦਿਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪਰਬ ਯਰਪੀ ਧਾਰਨਾ ਹ।
ਪਭਹਿਾੈਂ ਰਸ ਿਾ ੇਂ ਸਮਾਜ ਾਦ ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਭਦਿੜ੍ ਸੀ ਪਰ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੀਆੈਂ
ਰ ਾਇਤਾੈਂ, ਸਾਭਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਪਾੈਂ ਬਾਰੇ ਿਚਕੀਿਾ ਸੀ।
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ਜੇ ਿਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰਆੈਂ ਦੇ ਭਚੰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾੈਂਝੀ ਾਿਤਾ
ਾਿਾ ਜਾੈਂ ਭਮਸ਼ਭਰਤ ਪਿਬਧ
ੰ ਉਸਾਰਨਾ ਹ ਤਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਆਪਣੀਆੈਂ ਪਰੰਪਰਾ ਾੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀਆੈਂ
ਪਣਗੀਆੈਂ। ਇਸ ਿਈ ਅਭਜਹੀ ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰੀ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਭਜਸ ਨਾਿ ਆਰਭਥਕ, ਭ ਿੱਭਦਅਕ ਅਤੇ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਸਿੇ ਿਣ ਦਾ ਰਾਜ ਨੰ ਆਪ ਅਭਧਕਾਰ ਹੋ ੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਪਿਦੇਸੀ
ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਤੋਂ ਭਮਿ ਰਤਣ ਿਣ ਦੀ

ੀ ਕਾਫੀ ਖੁਿ
ਿੱ ੍ ਹੋ ੇ। ਅਭਜਹੀ ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰੀ ਨਾਿ ਹੀ ਿਾਰਤ

ਦੀਆੈਂ ਬਾਕੀ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਿੱਧ-ਫੁਿੱਿ ਸਕਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰੀ ਦਾ ਭ ਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗਿਹ
ੋ
ਿੋਂ ਇਸ ਿਈ ਹ ਭਕ ਹਰ ਰਾਜ ਨੰ ਖੁਿੱਿ੍ ਦੇਣ ਨਾਿ ਇਹ ਗਿੋਹ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਾਿੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਮੰਡੀ
ਸੰਗਭਠਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਾਓ ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾੈਂ ਨੰ ਖੁਿੱਿ੍ ਦੇ ਕੇ ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ
ਭ ਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ-ਗਿਹ
ੋ ਕੋਿ ਇਸ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ।

ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹ ਭਕ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰੀ ਿਈ ਅਜੋਕਾ ਸੰਭ ਧਾਨ ਸੋਧਣਾ ਪ ਗ
ੇ ਾ। ਇਸ
ਭ ਚ ਜੋ ਫਡਰਿ ਢਾੈਂਚੇ ਦੀਆੈਂ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਹਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਅਤੇ ਸਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ।
ਸੰਭ ਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਿੋਕਾੈਂ ਦੇ ਬਦਿ ਰਹੇ ਸੁਪਭਨਆੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਰਸ ਨੇ ਇਨਕਿਾਬ ਤੋਂ
ਭਪਛੋਂ ਦੋ ਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਭ ਧਾਨ ਬਦਭਿਆ ਹ। ਸਟਾਭਿਨ ੇਿੇ ਅਤੇ ਬਿੇਜ਼ਨੇ

ੇਿੇ। ਦੋ ੇਂ ਾਰ ਸੰਭ ਧਾਨ

ਨੰ ਿੋਕਾੈਂ ਦੇ ਬਦਿ ਰਹੇ ਤਸਿੱ ਰਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹ। ਿਾਰਤ ਭ ਚ ਕੁਝ
ਆਰਭਥਕ ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਭਨਕ ਭ ਿੱਭਦਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਿ ਖ
ਿੱ - ਿੱਖ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੀ ਸ -ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ
ਖੁਦਮੁਖਭਤਆਰੀ ਦੀ ਖਾਭਹਸ਼ ਨੰ ਸੰਭ ਧਾਨ ਭ ਿੱਚੋਂ ਪਿਤੀਭਬੰਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਿਾ ਇਹ ਭਕ ਹੁਣ ਰਾਜ
ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ ਘਰ

ਜੋਂ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਸ -ਪਛਾਣ ਿਈ

ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨ ਾਿੀ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ ਜਾੈਂ ਸੰਸਥਾ ਿਈ ਸੰਭ ਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਉਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ।

ਚਥਾ ਪਿਮੁਿੱਖ ਅਤੇ ਗਰ ਪਰਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਇਕ ਸ -ਚੇਤੰਨ ਭ ਕਾਸਮੁਖੀ, ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼

ਜੋਂ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕਮ
ੌ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜਾੈਂ ਦੀ

ਿੋੜ ਹ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿਾਪਤੀ ਇਕਿੱਭਿਆੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਣੇਪੇਟੇ ਭ ਚ ਬਿੱਝੀਆੈਂ ਹੋਈਆੈਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਿਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਜਨੀ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਗਿੋਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ ਭਕ ਭਕਸੇ ਇਕਿੱਿੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਭਜਿੱਤ ਹਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ
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ਬਹੁਤੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਪਰ ਭਜਿੱਤ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ।
ਿਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰਯੋਗ ਭਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਿਈ ੀ ਉਨ੍ਾੈਂ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਜੋ ਿੱਖ- ਖ
ਿੱ ਰਾਜਾੈਂ
ਨੰ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨਣ ਿਈ ਭਤਆਰ ਹਨ। ਅਭਜਹੇ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖੀ ਹਨ ਹਰ ਰਾਜ ਭ ਚ ਮਜਦ
ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ੀ ਭਕਿਆ ੰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨਾਿ ਰਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਿਭਹਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਠੀਕ ਪਿਿਾ ਪ ਗ
ੇ ਾ।
ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਮੁਿਕਾੈਂ ਉਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਭਹਰ ਦਾ ਯੋਗ ਪਿਿਾ

ਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢ
ੈਂ ੀ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਰਸ। ਿਾਰਤ ਦੇ ਉਿੱਤਰੀ ਭਖਿੱਤੇ ਭ ਚ ਕੋਈ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਿਗੋਭਿਕ ਤਬਦੀਿੀ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਦੀ
ਹਮਦਰਦੀ ਭਬਨਾੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਦੋਹਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਰਸ ਬਾਰੇ
ੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਭਕ ਉਹ ਿਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਜਨੀ ਹਾਕਤ ਗਿਹ
ੋ ਨਾਿ ਆਪਣੀਆੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮਜਬਰੀਆੈਂ ਕਾਰਨ ਚਿੱਿਦਾ ਹ। ਜੇ ਿਾਰਤ ਦੇ ਉਿੱਤਰੀ ਜਾੈਂ ਦਜੇ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਭ ਚ ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਆਪਣੀ
ਆਰਭਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਕਤੀ ਿਈ ਿਭਹਰਾੈਂ ਚਿਾਉਣਗੀਆੈਂ ਤਾੈਂ ਰਸ ਦੀ ਸੋਚ
ਭਨਸ਼ਚੇ ਬਦਿੇਗੀ। ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਈ ਿਭਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਉਤੇ

ੀ ਪ ਸਕਦਾ ਹ। ਚੀਨ ਨੇ

ਪਾਭਕਸਤਾਨ ਨਾਿ ਇਸ ਿਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹ ਭਕ ਉਸ ਦੇ ਭ ਚਾਰ ਭ ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਿੋਕ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਕਮ
ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ -ਮੁਕਤੀ ਿਈ ਛੇਤੀ ਭਕਿਆ ੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਿੱਤਰੀ ਿਾਰਤ ਭ ਚ ਭਕਸੇ
ੀ ਅਭਜਹੀ ਿਭਹਰ ਨੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਮਿਣ ਦੀ ਪਰੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਹ। ਪਰ ਭਜ ੇਂ ਭਕ ਉਪਰ ਭਕਹਾ ਭਗਆ
ਹ ਰਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਿਣ ਿਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਪਾਸੋਂ ਯੋਗ ਹੁਗ
ੰ ਾਰਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਭਸਿੱਖ ਪਿਧਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਿਈ ਿੜ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਦਾ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖੀ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਿਈ ਚਨਬਿੱਧ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਨਾਿ ਭਮਿ ਕੇ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹ।
ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਚਾਰ ਨੁਕਭਤਆੈਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਉਤੇ ਅਮਿ ਕਰਨ ਨਾਿ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਿਭ ਿੱਖ ਭ ਚ
ਆਪਣੇ ਿਈ ਆਦਰਯੋਗ ਥਾੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਸ ਭ ਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਾਿੇ
ਰ੍ੇ ਸੰਗਰਾਮ ਾਿੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਭਨਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿੱਿ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨ ਭਫਿਾਸਫਰ ਨੀਟਸ਼ੇ ਕਭਹੰਦਾ ਹ
ਭਕ ਜੀ ਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਾਰ- ਾਰ ਭ ਰੋਧਾੈਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾੈਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉੈਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ਮਾਨ
ਕਰਦੀ ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਭਜਹੇ ਦਰਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਿੰਘ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾੈਂ ਨ ਾੈਂ ਜੀ ਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਭਰਹਾ ਹ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਇਕ ਸ -ਚਤਨ ਭਸਿੱਖ ਪਿਧਾਨ ਸਾੈਂਝੀ ਾਿਤਾ
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ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹ ਤਾੈਂ ਇਹ ਕੇ ਿ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਬਾਕੀ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਿਈ ਨ ੀਂ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਭ ਚ ਆਉਣ
ਿਈ ਪਿੇਰਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦਿੱਖਣ ਪਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭ ਚ ੀ ਇਕ ਗਰ

ਾਿੀ ਘਟਨਾ

ਹੋ ਗ
ੇ ੀ।
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ਪੰਜਾਬ ਦੀ "ਸਮਿੱਭਸਆ" ਅਤੇ ਿਾਰਤ ਦਾ ਿਭ ਿੱਖ
ਿਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕਮ

ਰਗ ਇਹ ਸਮਝਣ ਭ ਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਭਰਹਾ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਿਾਰਤ ਦਾ

ਿਭ ਖ
ਿੱ ਇਕ ਦਜੇ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਨੀਤੀ ਭਸਿੱਧਾ ਿਾਰਤ ਦੇ
ਸੰਗਠਨ ਉਿੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ

ਰਗ

ਿੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਤੀ ਅਮਿ ਭ ਚ

ਭਿਆੈਂਦੀਆੈਂ ਨੀਤੀਆੈਂ ਪੰਜਾਬ ਿਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਾਰਤ ਦੇ ਭ ਸ਼ਾਿ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਿਈ ੀ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਸ
ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਨੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਜਾੈਂ ਇਸ ਨੰ ਸੰਕੀਰਣ ਰਗ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ
ਿੱ
ਕੇ ਭ ਗਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹ।
ਸੰਖਪ
ੇ ਭ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਆਰਭਥਕ, ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹ। ਆਰਭਥਕ ਇਸ
ਤਰ੍ਾੈਂ ਭਕ ਡ
ੰ ਤੋਂ ਭਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰਾ ਿਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹ ਉਸ ਭ ਚ 'ਹਰਾ ਇਨਕਿਾਬ' ਆਉਣ ਦੇ
ਬਾ ਜਦ ਮਿੱਧਿੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ ਨੰ

ਧਣ ਫੁਿ
ਿੱ ਣ ਦੇ ਮਕੇ ਨਹੀਂ ਭਮਿੇ। ਇਸ 'ਇਨਕਿਾਬ' ਦਾ

ਫਾਇਦਾ ਡ
ਿੱ ੇ ਭਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੰ ਹੀ ਭਮਭਿਆ ਹ। ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਿੱਧ ਭਕਸਾਨ ਮਿੱਧਿੇ ਅਤੇ ਹੇਠਿੇ ਰਗ ਾਿੇ
ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਉਿੱਤੇ ਿਾਰ ਭਧਆ ਹ। ਿਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਕਸਾਨੀ ਦੇ
ਸਾਧਨਾੈਂ ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਿ ਭਨਸ਼ਭਚਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਕਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰ ਘਿੱਟ ਕੀਮਤ ਉਿੱਤੇ
ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੇਠਿੇ ਭਕਸਾਨ ਨੰ ਕਰਜ਼ੇ ਥਿੱਿੇ ਰਿੱਭਖਆ ਹ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਉਸ ਕੋਿ ਆਪਣੇ ਬਿੱਭਚਆੈਂ ਨੰ ਸ਼ਭਹਰੀ
ਬਿੱਭਚਆੈਂ ਾੈਂਗ ਸੁਭਸਿੱਭਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧ ਰਹੇ ਪਜ
ੰ ੀ ਾਦੀ ਪਿਬੰਧ ਦਾ ਭਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਮਸਿਾ ਅਤੇ ਹੇਠਿਾ ਭਕਸਾਨ ਭਕਉੈਂਭਕ ਭਸਿੱਖ ਹ, ਇਸ ਿਈ ਇਸ ਰਗ ਦੇ ਨਜ ਾਨ ਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਹਭਥਆਰ ਚੁਿੱਕ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਿ ਸ਼ਭਹਰੀ ਭਸਿੱਖ
ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਸ ਦੇ ਟਿੱਬਰ ਕੋਿ

ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ

ਰਗ ਦਾ ਨਜ ਾਨ

ੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹ

ਪਾਰੀ ਨਾਿ ਜੁੜਨ ਦੇ

ਸੀਿੇ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਭਸਿੱਖ ਮਿੱਧ ਰਗ ਕੋਿ ੀ ਧਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਨੇ ਹੀ ਘਿੱਟ ਹਨ ਭਜੰਨੇ ਮਿੱਧਿੇ ਅਤੇ ਹੇਠਿੇ
ਭਕਸਾਨ ਕੋਿ।
ਫਿ ਰਹੇ ਿਾਰਤੀ ਪੰਜੀਪਤੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ, ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰ ਦੇ ਮਿੱਧ- ਰਗਾੈਂ ਨੰ ਹਜ਼ਮ
ਕਰਨ
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ਅਖਭਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ

ਧੇਰੇ ਮਿੱਧਿੀ ਅਤੇ

ਿੱਡੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਨੀਤੀ ਜੋਂ ਨਹੀਂ ਭਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹਿੱਿ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਦਾ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਭਹਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਨੇ ਮਿੱਧਿੀ ਭਸਿੱਖ
ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਮਿੱਧ ਰਗ ਉਿੱਤੇ ਜੋ ਇਿੱਕ ਮੁਖੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਕ ਸੰਗਠਨਾੈਂ ਦਾ ਿਾਰ ਪਾਇਆ ਹ, ਉਸ
ਨਾਿ ਇਨ੍ਾੈਂ ਰਗਾੈਂ ਭ ਚ ਇਹ ਅਭਹਸਾਸ ਭਧਆ ਹ ਭਕ ਮਜਦਾ ਪਿਬੰਧ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਪੇ
ਿੱਿੋਂ ੀ ਿਾਪਿ ਾਹ ਹ।
ਆਰਭਥਕ ਦਮਨ ਤੋਂ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਮਨ ਨੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਿਸੰਸਾਯੋਗ ਹ। ਸੰਤ
ਭਿੰਡਰਾੈਂ ਾਭਿਆੈਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਭਹਣਾ ਭਕ ਭਸਿੱਖ "ਗ਼ੁਿਾਮ" ਹਨ, ਅਸਿ ਭ ਚ ਪੰਜੀ ਾਦ ਭ ਚ ਹੋ
ਰਹੀ ਆਰਭਥਕ ਿੁਟ
ਿੱ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਮਨ ਿਈ

ਰਭਤਆ ਅਿੰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ

ਮਿੱਧਿੇ ਭਸਿੱਖ ਰਗ ਨੰ ਪੋਹ ਭਗਆ। ਭਸਿੱਖ ਸਟਡਟ
ੈਂ ਸ ਫਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਿ ਦੇ ਮਿੱਧਿੀ ਭਸਿੱਖ
ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਭਸਿੱਖ ਮਿੱਧ ਰਗੀ ਭ ਿੱਚ ਿੋਕਭਪਿਯ ਹੋਣ ਦਾ ਡ
ਿੱ ਾ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਾੈਂ ਰਗਾੈਂ ਭ ਚ ਕੇਂਦਰ
ਭ ਰੁਿੱਧ ਮਜਦ ਗੁਿੱਸਾ ਹ ਭਜਸ ਨੰ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਿਾਇਆ ਜਾ ਸਭਕਆ। ਫਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿੀਡਰਾੈਂ ਨੇ ਜੋ
ਿਾਸ਼ਨ-ਭ ਉੈਂਤ ਰਤੀ ਹ, ਉਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਗਾੈਂ ਦੇ ਅ ਚੇਤਨ ਨੰ ਭਸਿੱਧਾ ਪਰੇਭਰਆ ਹ। ਭਜਸ ਤਰ੍ਾੈਂ
ਫਿ ਰਹੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਭਕਰਕ ਸੁਿਾਅ ਨੇ ਿਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਧ ਰਗੀ ਨਜ ਾਨ ਨੰ ਭਨਰਗਰ ਕੀਤਾ
ਹ, ਉਸ ਦਾ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਿ ਅਭਹਸਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹ। ਕਾਰਣ ਉਸ ਦਾ ਪਭੜ੍ਆ
ਭਿਭਖਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ ਇਭਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪਿੇਰਣਾ ਿਣਾ ਹ, ਭਕਉੈਂਭਕ ਭਸਿੱਖ ਿਭਹਰ ਬੁਭਨਆਦੀ ਤਰ 'ਤੇ
ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਿਭਹਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਬਭਧਕ ਸੰਗਠਨ, ਅਭਨਆੈਂ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਿੜਾਈ ਨਾਿ ਸਬੰਭਧਤ ਹਨ।
ਸਰਮਗਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਨੰਨ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਿਖਸ਼ ਿਈ ਜਝਣਾ, ਭਸਿੱਖ ਿਭਹਰ ਦੀਆੈਂ ਅਭਜਹੀਆੈਂ
ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਹਨ ਜੋ ਨਜੁਆਨਾੈਂ ਨੰ ਪਿੇਰਣਾ ਭਦੰਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਦਿੱਬੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਸਿੱਖ

ਰਗਾੈਂ ਨੰ ਭਸਿੱਖ

ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਿੜਨਾ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨਾਇਕੀ ਿਿੱਭਗਆ ਹ। ਇਹ
ਕਭਹਣਾ ਹ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਅਮੀਰ ਭਕਸਾਨੀ ਦੇ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਿਈ ਿੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ
ਭਕਸਾਨੀ, ਇਸ ਿੜਾਈ ਨੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਰਆਇਤਾੈਂ ਿਣ ਿਈ ਜਾੈਂ ਗਿੱਦੀ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਰਤ ਜ਼ਰਰ
ਿੈਂਦੀ ਹ। ਪਰ ਿੜ ਰਹੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਅਕਾਿੀ ਦਿ ਨਾਿ ਭ ਰੋਧ
82
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ਇਸੇ ਫਰਕ ਭ ਚੋਂ ਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਿੱਖ ਪਿਿੁਤਾ ਿਈ ਿੜਾਈ ਹ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜੀਪਤੀ ਪਿਧਾਨ
ਹਾਕਮ ਗਿਹ
ੋ ਆਪਣੀ ਪਿਿਤ
ੁ ਾ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਇਕ ਭਕਸਾਨ ਪਿਧਾਨ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੰ
ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਤਾੈਂ ਭਕ ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਨੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਤ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਆਰਭਥਕ, ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੱਖਾੈਂ ਤੋਂ ਪੀਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਭਦਨੋ
ਭਦਨ ਹੋਰ ਗੁਝ
ੰ ਿਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਗਿਹ
ੋ ਆਪਣੀ ਪਿਿੁਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਨੰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸੇ ਪਿੱਖਾੈਂ ਨੰ ਨਜ਼ਰੋ ਓਹਿੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੰ ਕੇ ਿ ਰਾਜ-ਪਿਬਧ
ੰ ਅਤੇ
ਕਾਨਨ
ੰ ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਜੋਂ ਜਾੈਂ ਭਫ਼ਰਕ ਦਭਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਭਰਹਾ ਹ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਥਕੰਭਡਆੈਂ ਦਾ
ਪਿਸ ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਸ ਨੰ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਭ ਰੋਧੀ" ਅਤੇ "ਦੇਸ਼ ਧਿੋਹੀ" ਆਖ ਭਰਹਾ ਹ। ਕਾਰਣ ਬੜਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਗਿਹ
ੋ ਕੋਿ ਆਪਣੀ ਪਿਿੁਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾੈਂ ਭਸਧਾੈਂਤ ਨਹੀਂ ਭਕਉੈਂਭਕ
ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਤਾ ਭਕਸੇ ਇਨਕਿਾਬ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਤਾ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਭਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ
ਇਨਕਿਾਬੀ ਜੁਗਤ ਭਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ ਾਹਰ ਿਾਿ ਨਭਹਰ ਨੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ
ਪਿੱਛਮ ਦੇ ਬੁਰਜਆ ਿੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੀ ਾਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਭਨਿੱਗਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਭਕਆ।
ਪਿੱਛਮ ਭ ਚ ਪੰਜੀ ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਭ ਚ ਪਿਿੁਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਿਈ ਜੋ ਹਭਥਆਰ ਰਭਤਆ ਹ ਉਹ ਹ ਹਾਈਟਕ ਜਾੈਂ ਸਰਬੋਤਮ ਟਕਨਾਿੋਜੀ ਭ ਕਭਸਤ
ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹਭਥਆਰ ਭ ਕਭਸਤ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਭ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹ ਭਕਉੈਂਭਕ ਇਸ ਨਾਿ ਪੰਜੀ ਦੀ ਡ
ੰ
ਧੇਰੇ ਸੰਤਖ
ੋ

ਾਿੀ ਬਣੀ ਹ। ਆਮ ਕਾਭਮਆੈਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਭ ਚ

ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ। ਪਰ ਿਾਰਤ ਭ ਚ,

ਪੰਜੀਪਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਿੱਤੇ ਭ ਕਭਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਾੈਂਗ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਭਕਉੈਂਭਕ ਇਿੱਥੇ ਧ ਰਹੀ
ਪੰਜੀ ਨੰ ਹਾਕਮ ਗਿੋਹ ਹੀ ਹੜਪ ਕਰ ਭਰਹਾ ਹ ਆਮ ਿੋਕਾੈਂ ਦਾ ਅਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ

ਧ ਰਹੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆੈਂ ਅਸਫਿਤਾ ਾੈਂ ਨੰ ਢਿੱਕਣ ਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਗਿੋਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਨੰ ਭਫਰਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਭਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਧਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਿਿੁਤਾ ਦੇ ਸਾਿ ਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਿੱਭਸਆ ਦਾ ਹਿੱਿ ਪੁਿੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਭਰਹਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਆਰਭਥਕ, ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭਬਹਤਰੀ ਿਈ
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ਪਦਾ ਹੋਈ ਿਭਹਰ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮ
ੌ਼ ਿਈ ਿਾਰਤੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚ ਯੋਗ ਥਾੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹ। ਭਕਉੈਂਭਕ
ਇਸ ਿਭਹਰ ਦਾ ਨੇਤਰਤ

ਖਾੜਕ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾੈਂ ਭ ਚ ਹ, ਇਸ ਨੰ ਭਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,

ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਦਾ ਇਕ ਭਹੰਦ ਭਹਿੱਸਾ, ਕੁਝ
ਿੱ ਇਭਤਹਾਭਸਕ ਕਾਰਣਾੈਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿੜਾਈ ਭ ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਿ
ਹ। ਉਸ ਨੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਭਕ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਸ ਿਭਹਰ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ ਿੀਡਰਭਸ਼ਪ
ਨਾਿ ਹੋਣ ਭ ਿੱਚ ਹ। ਭਸਿੱਖ ਨੇਤਰਤ ਅਸਿ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਰਤ ਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਇਸ ਨੰ ਹੋਰ
ਭ ਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਮਨੁਿੱਖ ਾਦੀ ਰਿੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਭਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾੈਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਿਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਜ ਾਦੀ
ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀਆੈਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤ ਭ ਿੱਚ ਜਝਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰ ਾਇਤੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦੇ ਭਸਿੱਖ ਭ ਰਸੇ
ਨੰ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਭਕਆ। ਅਜੋਕੀ ਸਭਥਤੀ ਭ ਿੱਚ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼
ਿਈ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿੜਾਈ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖੀ ਕੌ਼ਮੀ ਪਛਾਣਾੈਂ ਨੰ ਉਤਸਾਭਹਤ ਕਰਨ ਾਿੇ ਖਾੜਕਆੈਂ ਨਾਿ
ਰਿ ਕੇ ਿੜਨ ਭ ਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਚ ਦੋ ਯੋਗਦਾਨ ਅਭਤਅੰਤ ਗਰ

ਾਿੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ ਸ਼ -

ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਚਭਰਿੱਤਰ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਪਭਹਿੀ ਸੀ ਆਰੀਆੈਂ ਦਾ ਬਿਭਹਮੰਡੀਕਰਨ, ਭਜਸ ਨਾਿ ਦਿਾ ੜ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਭ ਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਇਿੱਕ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ਾਿਤਰ ਜਗਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ
ਭਜਸ ਭ ਚ ਬਿ ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਉਿੱਤੇ ਸੀ। ਨਾਿ ਹੀ ਭ ਕਭਸਤ ਸੰਦਾੈਂ ਨਾਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰੀ
ਸਿੱਭਿਆਚਾਰ ਨੰ

ਧਾਉਣ ਉਿੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਦਜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦਾ ਸੀ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਨੰ

ਇਸਿਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗ
ੰ ਾਰ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਨ ਾੈਂ ਭ ਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਰਭਚਆ, ਸੰਕੀਰਣ ਅਤੇ ਅਧੋਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਭ ਸ਼ -ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਨੰ ਇਭਤਹਾਭਸਕ ਕਰਮ
ਰਾਹੀਂ ਬਦਿਣ ਦਾ ਸੰਕਿਪ ਭਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਿੀ ਭਿਆੈਂਦੀ।
ਇਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਾਇਮ ਹ। ਭਕਉੈਂਭਕ ਇਭਤਹਾਭਸਕ ਤਰ 'ਤੇ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਗੁਣਾਤਮਕ ਹ, ਇਸ ਿਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌ਼ਮੀ ਦਾ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਇਕ ਇਭਤਹਾਸਕ ਸਿੱਚ ਹ। ਇਸ ਨੰ
ਭਫਰਕ ਕਭਹਣਾ ਇਭਤਹਾਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨ ੇਂ ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਕਿਪਾੈਂ ਨਾਿ
ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਪ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅਿੱਜ ਹ।
ਿਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪਿਬਧ
ੰ
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ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਇਕ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਨੰ ਆਪਣੇ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਦੇ ।ੇ
ਸੰਭ ਧਾਨ ਭ ਿੱਚ ਿੋੜੀਂਦੀਆੈਂ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਭਿਆ ।ੇ
ਿਾ ੇਂ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੰ ਪਰੀ ਪਿਫੁਿਤਾ ਤਾੈਂ ਸਾੈਂਝੀ ਾਿਤਾ ਾਿੇ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਚ
ਿੱ ਹੀ ਭਮਿ ਸਕਦੀ ਹ ਤਾੈਂ
ੀ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਆਪਣੇ ਭ ਿੱਚ ਿਚਕ ਪਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਤਸਿੱਿੀ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਭ ਕਾਸ ਕਰ ਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਜੇ ਭਸਿੱਖ ਨੇਤਰ ਤ ਭ ਚ
ਿੱ ਉਿੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵ-ਪਛਾਣ ਿਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ
ਦੀਆੈਂ ਅਯੋਗ ਨੀਤੀਆੈਂ ਭ ਰੁਿੱਧ ਉਿੱਠੀ ਰੋਸ ਿਭਹਰ ਨੰ "ਭਫਰਕ" ਅਤੇ "ਦਭਹਸ਼ਤਗਰਦ" ਕਭਹ ਕੇ ਕੇ ਿ
ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ ਤਾੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੋਕ, ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਸਿੱਖ, ਿਾਰਤ ਨਾਿੋਂ ਦਰ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਬਾਕੀ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਅਤੇ ਘਿੱਟਭਗਣਤੀਆੈਂ ਦੇ ਪਿਸੰਗ ਭ ਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ
ਭਨਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਿਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਭ ਿੱਚ ਨ ੀਂ ਜਾਨ ਭਿਆ ਸਕਦੀ ਹ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੀ ਦਰੀ ਿਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਖਿਰਨ-ਪੁਿੱਿਰਨ ਦੀ ਪਿਭਕਭਰਆ ਆਰੰਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।
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ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਈਚਾਰਾ
ਇਸ ਿੇਖ ਭ ਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਪਭਹਿਾ ਇਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ
ਿੱ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਈ ਚਿਾਈ ਿਭਹਰ ਭ ਚ
ਿੱ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ
ਮਾਡਿ ਤੋਂ ਪਿੇਭਰਤ ਹ। ਇਹ ਕੌ਼ਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਿਾਰਤੀ ਪੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਾਿੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ
ਦੀ ਿੋਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਦਮਨ ਦਾ ਭ ਰੋਧ ਹ। ਪਰ ਇਸ ਿਭਹਰ ਦੇ ਚੇਤਨ
ੰ ਨਾਇਕ ਅਜੇ ਇਸ ਿਭਹਰ
ਦੇ ਭਸਧਾੈਂਤ ਅਤੇ ਅਮਿ ਨੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਅਿੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਜਾ ਨੁਕਤਾ
ਇਹ ਹ ਭਕ ਜੇ ਇਸ ਿਭਹਰ ਨੇ ਿੱਡੀ ਪਿਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ
ਿੱ ਭਨਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਿ ਕਰਨਾ ਹ ਤਾੈਂ
ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਭ ਚ ਿਣ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਸੰਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਿਈ ਭਸਧਾੈਂਤ ਅਤੇ
ਅਮਿ ਭ ਚ ਜੋ ਯੋਗ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਕਰਨੀਆੈਂ ਚਾਹੀਦੀਆੈਂ ਹਨ ਜਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਪਰਮਾਭਣਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਈ
ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾੈਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੀਘਰ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ।
ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਸਿੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹਮੇਸ਼ਾੈਂ ਗਰ

ਾਿੀ ਰਹੀ ਹ। ਇਸਦੀ

ਿਗੋਭਿਕ ਸਭਥਤੀ, ਪਿਾਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਿੇ, ਖ
ਿੱ - ਿੱਖ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭ ਿੱਚੋਂ ਬਣਨ
ਾਿੇ ਬੇਚਨ ਇਭਤਹਾਸ ਨੇ ਇਿੱਥੇ ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਚੇਤਨਾ ਾੈਂ ਦਾ ਸੰਭਮਸ਼ਰਣ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਮੁਿੱਢਿੇ ਪੜਾ ਾੈਂ
ਉਿੱਤੇ ੀ ਇਿੱਥੇ ਇਭਤਹਾਸਕ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਿੱਖ- ਖ
ਿੱ ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਾੈਂ ਜਾੈਂ ਕੌ਼ਮੀ ਸੋਚਾੈਂ ਦੇ ਸੰ ਾਦ
ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਰਹਾ। ਇਸ ਭ ਭਚਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚਨੀ ਨੇ ਇਿੱਥੇ ਡ
ਿੱ ਮੁਿੱਿੀਆੈਂ ਸਾਭਹਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਗਰ

ਾਿੀਆੈਂ ਭਕਰਤਾੈਂ ਨੰ ਜਨਮ ਭਦਿੱਤਾ।
ਇਿੱਥੇ ਮਿੱਧ-ਕਾਿੀਨ ਸੋਚ-ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬਧ
ੰ ਭ ਿੱਚ ਤਿੜ
ੇ ਾੈਂ

ਮਹਿੱਤ

ੀ ਪਭਹਿਾੈਂ ਆਈਆੈਂ।

ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਇਨ੍ਾੈਂ ਤਿੇੜਾੈਂ ਨਾਿ ਇਿੱਥੇ ਕੇ ਿ ਇਕ ਨਾ-ਪਿੱਖੀ ਅਤੇ ਗਦਰ ਫਿਾਉਣ

ਾਿਾ ਾਤਾ ਰਣ (ਭਸ ਾਏ ਕੁਝ ਦਹਾਭਕਆੈਂ ਦੇ) ਨਹੀਂ ਬਭਣਆ ਸਗੋਂ ਅਭਜਹੀਆੈਂ ਸੰਰਚਨਾ ਾੈਂ ਉਿੱਿਰੀਆੈਂ
ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਭ ਿੱਚ ਮਿੱਧ-ਕਾਿੀਨ ਭ ਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬਧ
ੰ ਦੇ ਭ ਰੋਧਾੈਂ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਾਿੇ ਭ ਿਾਭਜਤ
ਅਤੇ ਨਾ-ਪਿੱਖੀ ਜੀ ਨ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਚਿੱਿ ਕੇ ਇਕ ਸੰਗਭਠਤ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਾਿੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਘਭੜਆ ਭਗਆ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਰਣ ਸ਼ਾਬਭਦਕ ਰਪ 'ਆਭਦ ਗਿਥ
ੰ ' ਹ, ਭਜਸ ਭ ਿੱਚ ਿਗਤਾੈਂ ਅਤੇ ਭਸਿੱਖ
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ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾੈਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਇੰਦਰੀ ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ (ਗੁਰਮੁਖ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ੰਭਚਤ ਜਾੈਂ ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ
ਅਤੇ ਅਸਭਤਤ ੀ ਪਿੱਧਰ ਉਿੱਤੇ ਭਪਿੱਛੇ ਰਭਹਣ ਾਿੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ (ਮਨਮੁਖ) ਦਾ ਸੰਕਿਪ ਭਦਿੱਤਾ।
ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ, ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਇਭਤਹਾਸ ਭ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਕੇ ਕਿਾਤ
ੈਂ ੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਿ ਕੇ
ਨ ਾੈਂ ਸਮਾਜ ਘੜਨ ਦੀ ਜੋ ਤਾੈਂਘ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਭਮਸਾਿਾੈਂ ਰਾਹੀਂ
ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਭ ਚ ਜਗ੍ਾ ਭਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨਾਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਨ ਭਕਸਮ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਿੱਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਭਰਹਾ। ਮੁਗ਼ਿ ਹਾਕਮਾੈਂ ਨਾਿ ਿੜ ਕੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਕ ਸਾਕਾਰ ੀ ਕਰ ਭਿਆ
ਭਗਆ।
ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਿਾ ੇਂ ਭਸਿੱਖ ਚੀਫਾੈਂ ਨੰ ਿਾਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਿਾਈ
ਰਿੱਭਖਆ ਪਰ ਇਹ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਚਣਗ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਬੁਿੱਝ ਨਾ ਸਕੀ। ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ
ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿੱਧ- ਰਗ ਨੇ ਇਹ ਭਚਣਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ੰਤ ਰਿੱਖੀ। ਭਕਸਾਨੀ ਉਤੇ ਆਭਦ ਗਿਥ
ੰ , ਗੁਰ
ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦਾ

ਡ
ਿੱ ਾ ਪਿਿਾ

ਭਰਹਾ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਭਕ ਭਕਸਾਨੀ ਬਰਤਾਨ ੀ

ਸਾਮਰਾਜ ਭ ਚ ੀ ਿੱਡੀ ਿੁਿੱਟ ਦਾ ਭਸ਼ਕਾਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਾਅਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਭਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ
ਭਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਕਸਾਨੀ ਨਾਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ( ਾਹੁਣ ਾਿੇ ਨੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ) ਉਹ ਭਪਛੋਂ
ਪਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਜਸ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਦੀ ਗਿੱਿ ਭਕਸਾਨੀ ਨੇ ਭਸਿੱਖ ਮਾਡਿ ਤੋਂ ਭਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਾੈਂਿੀ ਰਿੱਖੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਿਾਰਤ ਭ ਚ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਿੱਤੇ ਚਿੱਿਣ ਨਾਿ ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਨਮਨ
ਮਿੱਧ- ਰਗ ਪੀਠੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾੈਂ ਭਸਿੱਖ ਮਾਡਿ ਤੋਂ ਪਿੇਭਰਤ ਭਕਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਮਘਦੀ ਭਚਣਗ
ਿਾਟ ਬਣ ਕੇ ਬਿਣ ਿਿੱਗੀ ਹ। ਜੋ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਿੱਤਾ ਭਰਹਾ ਉਹ
ਯਕਦਮ ਪਿਜ ਿੱਭਿਤ ਹੋਣ ਿਿੱਗਾ ਹ। ਪਭਹਿਾੈਂ ਇਹ ਪਿਜ ਿੱਭਿਤ ਨਕਸਿ ਾੜੀ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਰਗਾੈਂ ਭ ਚ
ਿੱ ੋਂ ਆਏ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹ।
ਸਮਝਣ

ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ

ਕਤ ਭਸਰ ਕੁਝ ਭ ਚਾਰਧਾਰਕ

ਗਿਤੀਆੈਂ ਅਤੇ ਇਭਤਹਾਸਕ ਪਿਸਭਥਤੀਆੈਂ ਨੰ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾ ਜਦ, ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ
ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਭਦਿੱਤੇ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰ ਪਿਕਾਸ਼ ਹ। ਇਹ ਭਸਿੱਖ
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ਨਜ ਾਨ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਨਮਨ ਮਿੱਧ

ਰਗ ਭ ਚੋਂ ਹਨ ਭਜਸ ਦੇ ਅ ਚੇਤਨ ਭ ਚ, ਨ ੇਂ

ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਨਾਿ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਨਾ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਖਿਤ-ਮਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਭਜਉੈਂਦਾ
ਹ। ਇਸੇ ਦੀ ਆਿਾ ਅਤੇ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿਈ ਇਹ ਰਗ ਮੋਰਭਚਆੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਘੋਿਾੈਂ
ਭ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਕਸਾਨੀ ਜੋ, ਭਸ ਾਏ ਕੁਝ
ਿੱ ਟਿੱਬਰਾੈਂ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਹੀ ਹ,
ਪਿਸੰਸਾ ਦੀ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹ ਭਕ ਉਸਨੇ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦਾ ਭਦਿੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਦਾ
ਸੁਪਨਾ ਇਿੱਕ ਚੰਭਗਆੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅ ਚੇਤਨ ਭ ਚ ਸਾੈਂਿੀ ਰਿੱਭਖਆ ਹ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਿਾ ਮੁਸਿਮਾਨ
ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਹੰਦ ਮਿੱਧ

ਰਗ ਉਿੱਤੇ

ੀ ਰਹੇ ਪਰ ਬਰਤਾਨ ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭ ਚ ਆਏ ਭ ਗਾੜਾੈਂ ਅਤੇ

ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾ ਾੈਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪਰਮਾਭਣਕ ਮੋਹਰ ਕੇ ਿ ਭਸਿੱਖ ਭਕਸਾਨੀ
ਅਤੇ ਭਨਮਨ ਰਗ ਕੋਿ ਹੀ ਰਹੀ ਗਈ।
ਸ਼ਪਿੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾੈਂ ਭ ਚ, ਮਿੱਧ ਕਾਿੀਨ ਸੋਚ ਪਿਬਧ
ੰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬਧ
ੰ ਦੀਆੈਂ ਤਿੇੜਾੈਂ ਭ ਚ ਜੋ
ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਮਨੁਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਿੱਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨੁਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਿਈ
ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ ਭਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਭਣਕ ਸਾੈਂਿ ਕੇ ਿ ਭਸਿੱਖ ਭਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭਨਮਨ ਮਿੱਧ ਰਗ ਕੋਿ
ਹੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਰਗਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਅਿੱਗੇ ਆਏ ਚੇਤਨ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੰ ਹੀ ਸਾਕਾਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਤੋਰਨ ਿਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹ। ਆਪਣੇ ਭ ਗਾੜਾੈਂ ਅਤੇ ਊਣਾੈਂ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਇਸ ਦਾ
ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਮਾਡਿ ਨਾਿ ਸਬੰਧ ਭਨਰਸੰਦੇਹ ਹ। ਇਹ ਇਭਤਹਾਸ ਨੰ ਅਿੱਗੇ ਤੋਰਨ ਿਈ
ਚਨਬਿੱਧ ਹ, ਇਸ ਭ ਚ ੀ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋੜ ਅ ਿੱਸ਼ ਹ ਭਕ ਭਕਸੇ ਿਭਹਰ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਡ
ਿੱ ੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਾਈਚਾਰੇ ਭ ਚ ਇਸ ੇਿੇ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ: ਇਕ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਦਾ ਭਜਸ ਭ ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ,
ਫਰਾੈਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਆਭਦ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਅਤੇ ਦਜਾ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਧੜਾ ਭਜਸ ਭ ਚ ਚੀਨ, ੀਅਤਨਾਮ,
ਭਕਊਬਾ ਅਤੇ ਪਰਬੀ ਯਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਭ ਕਭਸਤ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਭ ਚ, ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦੀ
ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਪਸੇ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਤਰ 'ਤੇ ਧਾਏ ਗੇੜ ਅਤੇ ਿੋੜਾੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ੰਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜੀ ਾਦ
ਬਹੁਤਾ ਚੁਿਦਾ ਨਹੀਂ।
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ਇਸ ਭ ਚ ਪਿਾਪਤ ਸਹਿਤਾੈਂ ਅਤੇ ਿਚਕ ਕਾਰਨ ਭ ਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਕਾੈਂ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ
ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹ। ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਦਭਜਆੈਂ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਪਿਤੀ ੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਸ਼ਿੱਦਤ ਾਿੀ ਹ ਭਜੰਨੀ
ਭਨਿੱਜੀ ਜਾੈਂ ਇਿੱਕ ਿੜ ਰਹੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਿਈ।
ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਨੰ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭ ਦ ਾਨਾੈਂ ਨੰ ਕੋਈ ਿਭਹਰ ਤਾੈਂ ਹੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਪਿੇਰਦੀ ਹ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਭਨਸ਼ਾਨੇ ਭ ਚ ਸਿ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਅਤੇ ਭਫਰਭਕਆੈਂ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਬਰਾਬਰ
ਮੰਭਨਆ ਜਾ ੇ। ਭਕਸੇ

ੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਜਾੈਂ ਦੇਸ਼ ਭ ਚ ਪਿਿਤ
ੁ ਾ ਤਾੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਹੀ ਰਭਹੰਦੀ ਹ ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਕੋਿ

ਇਭਤਹਾਸ ਨੰ ਅਿੱਗੇ ਿ ਜਾਣ ਿਈ ਭ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤ ਿਈ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਬਧ
ੰ
ਭਸਰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਦਜੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਿਾ ਨਾ
ਅਤੇ ਬੁਿੱਧੀ ਹੀ ਇਸ ਪਿਿੁਤਾ ਾਿੇ ਰਗ ਨੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨ, ਆਪਣੀ ਿਭਹਰ ਨੰ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ,
ਮਨੁਿੱਖ ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਮਾਡਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਸਦੀਆੈਂ ਦਜੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਜਾੈਂ ਭਫਰਭਕਆੈਂ ਦੇ
ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ ਨੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਿਈ

ਚਨਬਿੱਧ ਹੋਣ

ਜੋਂ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਨੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉੈਂਦੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ

ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਭ ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾਅ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਿਭਹਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ
ਆਰਭਥਕ ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਿਈ

ਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਰਤ ਨੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਹਭਥਆਰ

ਜੋਂ।

ਬਰਤਾਨੀਆੈਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਰ ਈ
ਿੱ ਆ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾੈਂ ਦਾ ਹ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਿਾ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਭਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਭ ਦ ਾਨ ਜਾੈਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਦੇ ਅਸਿ ਿਖਸ਼ਾੈਂ ਪਿਤੀ ਅਸਿੋਂ
ਅਭਗਆਨੀ ਹਨ।
ਿੋੜ ਉਿੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਿੋਕਾੈਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹ ਜੋ ਿਭਹਰ ਦੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ ਅਤੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਸਾਰ ਨੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌ਼ਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਈ ਉਿਾਰ ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਿ
ਹੀ ਸੰਿ

ਹ। ਭਸਧਾੈਂਤ ਅਤੇ ਅਮਿ ਭ ਚ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ ਇਹ ਿਭਹਰ ਇਕ

ਭਸਿੱਖ ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰਾੈਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਫੁਿਤਾ ਉਤੇ ਿਿੱਗੇ ਬੰਧਨਾੈਂ ਅਤੇ ਪਾਏ ਗਏ
ਨਜਾਇਜ਼ ਦਬਾ ਾੈਂ ਦਾ ਭ ਰੋਧ ਹ। ਇਹ ਭਕਸੇ ਭਫਰਕੇ ਜਾੈਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਜ਼੍ਬੀ ਜਨਨ
ੰ
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ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਈ ਚਿਾਈ ਿਭਹਰ ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਿੱਡਾ ਦਾਈਆ
ਕੌ਼ਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹ। ਨਾਿ ਹੀ ਉਨ੍ਾੈਂ ਪਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕਣ ਾਿੀਆੈਂ ਬਾਕੀ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਿਈ ਸਹਾਇਕ
ਹੋਣ ਦਾ ਾਅਦਾ ੀ ਹ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਾਅਦਾ ਹ ਜੋ ਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹ।
ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਿੁਿੱਟ-ਖਸੁਿੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਨਰ ਰਗ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ
ਪਿਬਧ
ੰ ਰਚਣ ਿਈ ਚਨਬਿੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਿਈ ਮਨੁਖ
ਿੱ ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਰਭਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿ ਤੋਂ
ਪਭਹਿਾੈਂ ਹ। ਭਫਰ ਕੌ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆੈਂ ਸਮ ਰਤੀ

ੀ ਹੋ

ਸਕਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਜਿੱਤਣ ਿਈ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ
ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ ਆਰਭਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਭਸਧਾੈਂਤ ਨੰ ਮੰਨਦੀ ਹ। ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦਾ ੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ
ਭਸਧਾੈਂਤ, ਭਕਰਤ ਉਿੱਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਮਿਕ ਿਾਗੋਆੈਂ ਦਾ ਭ ਰੋਧ, ਇਸੇ ਭਦਸ਼ਾ ਿੱਿ ਿ ਜਾੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਬਾਣੀ ਭ ਚ ਸਿ ਰਾਭਜਆੈਂ, ਸੁਿਤਾਨਾੈਂ ਜਾੈਂ ਚਧਰੀਆੈਂ ਨੰ ਝਠੇ ਅਤੇ ਿੁਟੇਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਝਠੇ ਅਤੇ
ਖਨੀ ਪਿਬਧ
ੰ ਬਾਰੇ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਅਮਿ ਿਈ ਪਿੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਈ ਸਾੈਂਝੀ ਾਿਤਾ ਅਤੇ
ਆਰਭਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਸਧਾੈਂਤ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਮਾਡਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹ। ਇਸੇ ਿਈ ਇਕ
ਪਰਮਾਭਣਕ ਸਮਾਜ ਾਦੀ, ਭਸਿੱਖ ਮਾਡਿ ਦਾ ਭ ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹ। ਇਕ ਅਪਰਮਾਭਣਕ ਸਮਾਜ ਾਦੀ, ਜੋ
ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਜਗੀਰ ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਾਿੇ ਿੋਟ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਦੀ ਭਸਿੱਧੇ ਜਾੈਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਿ
ਕੌ਼ਮੀ ਿੁਿੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਿਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਸਿੱਖ ਮਾਡਿ ਦਾ ਭ ਰੋਧੀ ਜ਼ਰਰ ਹ।
ਸੰਖਪ
ੇ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖ ਮਾਡਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਨੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹ ਭਕ
ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਚਿਾਈ ਕੌ਼ਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਭਹਰ ਸਾੈਂਝੀ ਾਿਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭ ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਜਸ
ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਿ ਰਹੀ ਹ ਉਹ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਭਸਧਾੈਂਤਾੈਂ ਨਾਿ ਬੁਭਨਆਦੀ ਭ ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦਾ।
ਸਮਾਜ ਾਦ 'ਪਦਾਰਥ' ਨੰ ਭ ਰੋਧ ਿਈ ਜ਼ਰਰੀ ਪਭਹਿ ਭਦੰਦਾ ਹ ਪਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਾਦ ਦਾ ਗ਼ੁਿਾਮ ਨਹੀਂ
ਭਜ ੇਂ ਭਕ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਮ ਤਰ 'ਤੇ ਕਭਹੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਅਤੇ ਿੁਿੱਟ-ਖਸੁਟ
ਿੱ ਭ ਚ ਯਕੀਨ
ਰਿੱਖਣ ਾਿੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾੈਂ ਉਿੱਤੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਾਭਿਆੈਂ ਨਾਿੋਂ, ਪਰਮਾਭਣਕ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਭਸਿੱਖ ਮਾਡਿ ਦੇ
ਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਭ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਭਖਿੱਤੇ ਭ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਭਨਗਾਹ ਤੋਂ ਚੀਨ ਸਿ ਤੋਂ
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ਧ
ਿੱ

ਗਰ

ਾਿਾ ਦੇਸ਼ ਹ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਿੋਕਾੈਂ, ਭ ਦ ਾਨਾੈਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਾੈਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਜਿੱਤਣ ਿਈ ਭਸਿੱਖ

ਮਾਡਿ ਭ ਚ ਮਜਦ ਆਰਭਥਕ ਸਮਤਾ, ਭਿਆਿੀ ਅਤੇ ਭਨਰਿੁਿੱਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ
ਭ ਆਭਖਆ ਕਰਨੀ ਸਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਇਸ ਭਖਿੱਤੇ ਭ ਚ ਕੋਈ ਿਗੋਭਿਕ ਤਬਦੀਿੀ ਚੀਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ
ਭਬਨਾੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਭਸਧਾੈਂਤਾੈਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਿ ਉਸੇ ਿਭਹਰ ਨਾਿ ਹੀ
ਹਮਦਰਦੀ ਭਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ ਆਰਭਥਕ ਸਮਤਾ ਿਈ ਅਤੇ ਕੌ਼ਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਈ ਹੋ ੇ। ਭਪਛੇ ਭਜਹੇ ਚੀਨ
ਭ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ੀ ਾਪਭਰਆ ਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਚੀਨ ਦੀ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਿਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਭ ਚ ਭ ਸ਼ ਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ
ਭਮਭਿਆ। ਜੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਿਭਹਰ, ਇਕ ਭਸਿੱਖ-ਪਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ
ਮਨ ਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਕਤੀ ਿਈ ਚਿਾਈ ਿਭਹਰ ਜੋਂ ਚੀਨੀ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਦਿੱਸੀ ਜਾ ੇ
ਤਾੈਂ ਭਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਭਸਧਾੈਂਤ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੇਗੀ।
ਿਾ ੇਂ ਰਸ ਿਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਅੰਸ਼ਾੈਂ ਦੀ ਰਿਗਿੱਡ ਾਿੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦਾ ਹ, ਪਰ ਕੌ਼ਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਸਮਤਾ ਿਈ ਚਿੱਿੀ ਭਕਸੇ ਿਭਹਰ ਦਾ ਉਹ ਭਸਧਾੈਂਤਕ
ਭ ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿੱਬੇ-ਪਿੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆੈਂ ਨ,ੰ
ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਉਤੇ ਪਿਿਾ

ਹ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਭ ਚ ਕੌ਼ਮੀ

ਮੁਕਤੀ ਿਈ ਚਿਾਈ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਿ ਤੋਂ ਪਿੇਰਤ ਿਭਹਰ
ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਭਹਰ ਹ। ਇਸ ਦੀ ਭ ਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਕੌ਼ਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰੀ

ਅਤੇ

ਬਾਹਰਿੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਖਸ਼, ਭਸਧਾੈਂਤ ਅਤੇ ਅਮਿ ਭ ਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਖਿੱਬੇ ਪਿੱਖੀ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਦਾ ਰ ਈ
ਿੱ ਆ
ਬਦਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਜੇ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਅਿੱਜ ਭਜਉੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾੈਂ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਭਿਆਿੀ ਕੌ਼ਮੀ ਮੁਕਤੀ
ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਸਮਤਾ ਭ ਚ ਯਕੀਨ ਰਿੱਖਣ ਾਿੇ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਨਾਿ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਸੰਖਪ
ੇ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਸਿੱਖ ਨਜ ਾਨਾੈਂ ਦੀ ਕੌ਼ਮੀ ਮੁਕਤੀ, ਸਮਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਿਈ
ਚਿਾਈ ਭਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਦੇ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਾੈਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਡਿ ਤੋਂ ਪਿੇਰਤ ਿਭਹਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਬਹੁ-ਕੌ਼ਮੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਨਾਿ ਿਣ ਤੋਂ ਭਬਨਾੈਂ ਕੋਈ ਡ
ਿੱ ੀ ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੰਤ ਿਈ
ਭਸਧਾੈਂਤਕ ਭ ਆਭਖਆ ਅਤੇ ਅਮਿ ਭ ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਕਰਨੀਆੈਂ ਚਾਹੀਦੀਆੈਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਾੈਂ
ਭਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ।
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ਿ
ਿੱ

ਭਸਿੱਖ ਮਸਿਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨ ੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ
ਿੋੜ
ਭਸਿੱਖ ਮਸਿਾ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਸਦੀ ੀ ਹਿੱਿ ਨਹੀਂ ਿਿੱਭਿਆ ਭਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ
ਿਾਰਤੀ ਿੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਈ ਦੁਰਿਾਗਾ ਭਸਿੱਧ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ। ਸੰਖਪ
ੇ ਭ ਚ, ਇਹ ਮਸਿਾ ਇਸ ਪਿਸ਼ਨ ਦਾ
ਉਿੱਤਰ ਿਿੱਿਣ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹ, ਕੀ ਭਸਿੱਖ ਿਾਰਤੀ ਿੋਕਤੰਤਰ ਭ ਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਭ ਿਿੱਖਣ ਹਸਤੀ
ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਈ ਭਕਨ੍ਾੈਂ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾੈਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹ? ਰਾਜ ਦੀ
ਸੰਰਚਨਾ ਜਾੈਂ ਚਭਰਿੱਤਰ ਭਕਸ ਪਿਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ੇ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ਭ ਚ ਸਿ ਤੋਂ ਪਭਹਿਾੈਂ ਇਸ ਗਿੱਿ ਦਾ ਫਸਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਭਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ
ਭ ਿਿੱਖਣ ਭਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹ? ਕੀ ਇਹ ਘਿੱਟ ਭਗਣਤੀ ਦੀ ਹ, ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਹ, ਜਾੈਂ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਦੀ ਹ? ਕੋਈ
ਘਿੱਟ ਭਗਣਤੀ ਜਾੈਂ ਧਾਰਭਮਕ ਿਾਈਚਾਰਾ ਭਬਨਾੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾੈਂ ਪਰੀਆੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮ
ੌ਼ ਜਾੈਂ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਕੇ ਿ ਉਪ ਕਮ
ੌ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ। ਭਸਿੱਖ ਕੇ ਿ ਘਿੱਟ ਭਗਣਤੀ ਜਾੈਂ ਧਾਰਭਮਕ ਿਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸਟਾਭਿਨ ਦੀਆੈਂ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੀਆੈਂ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਨੰ ਮੰਨ ਭਿਆ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਭਸਿੱਖ ਭ ਿਿੱਖਣ
ਕਮ
ੌ਼ ਹਨ। ਉਹ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੈਂ ਹਨ: ਭਨਰੰਤਰ, ਸਥਾਈ ਸੰਗਤ, ਸਾੈਂਝੀ ਿਾਸ਼ਾ, ਭ ਿਿੱਖਣ ਇਿਾਕਾ, ਆਰਭਥਕ
ਨਾਤਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਭਹਕ ਚਭਰਿੱਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾੈਂ ਪਿਿਸਿੱਤਾ, ਸੰਪੰਨਤਾ (ਸ ਰਨਟੀ)
ਸਟਾਭਿਨ ਦੇ "ਕੌ਼ਮੀ ਪਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੈਂਫਭਿਟ" ਭ ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾੈਂ ਪਿਿਸਿੱਤਾ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੀ
ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੰ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਦੇ ਪਿਸਗ
ੰ ਭ ਚ ਿੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਭ ਚ ਸਟਾਭਿਨ ਦੇ
ਪਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਭਿਕਤਾ ਰਤਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਜਦੋਂ 1699 ਈਸ ੀ ਭ ਚ 'ਖ਼ਾਿਸਾ'
ਸਾਭਜਆ ਭਗਆ, ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕ ੀ ਸਨਾਪਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿੰਥ 'ਸਿੀ ਗੁਰ ਸ਼ੋਿਾ'
ਭ ਚ ਭਿਭਖਆ ਹ, ਗੁਰ ਸਾਭਹਬ ਨੇ " ਾਭਹਗੁਰ ਕਾ ਖ਼ਾਿਸਾ" ਆਭਖਆ ਭਕਉੈਂਭਕ ਖਾਿਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਿ ੀ
ਾਭਹਗੁਰ ਨਾਿ ਭਮਿਦੀ ਹ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੱਤ ਪਰਨ ਧਾਰਨਾ ਹ। ਗੁਰ ਗੋਭਬੰਦ ਭਸੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਖ਼ਾਿਸਾ' ਨੰ
ਭਸਿੱਧਾ ਾਭਹਗੁਰ ਨਾਿ ਜੋਭੜਆ। ਖ਼ਾਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰ ਸਟੇਟ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ' ਾਭਹਗੁਰ' ਸ਼ਬਦ ਨੰ ਠੀਕ ਸਮਭਝਆ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਇਸ ਅਰਥ ਆਸ਼ਚਰਯ ਦਾ ਗੁਰ ਹੋਣਾ ਹ। ਹਰਾਨ
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ਕਰਨ ਿਈ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਭ ਸਮਾਦ ਭਜਸ ਦਾ ਿਰਪਰ ਭਜ਼ਕਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ

ਜੀ ਨੇ 'ਆਸਾ ਕੀ

ਾਰ' ਭ ਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜੀ ਨੇ 'ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਭਹਬ' ਭ ਚ ਕੀਤਾ ਹ, ਾਭਹਗੁਰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਗੁਰ
ਹ। ਿਗਿਗ ਸਿ ਗੁਰ ਸਾਭਹਬਾਨ ਨੇ

ਾਭਹ, ਭ ਸਮਾਦ ਅਤੇ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ

ੰਨ-ਸੁ ਨ
ੰ ਤਾ ਨੰ ਆਪਣੀ

ਬਾਣੀ ਦਾ ਭ ਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹ।
ਖ਼ਾਿਸਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭ ਸਮਾਦ ਅਤੇ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਦੇ ਚੇਤਨ
ੰ ਭਨਯਮ- ਾਭਹਗੁਰ-ਤੋਂ ਿੈਂਦਾ
ਹ। ਖਾਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਿੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਧੁਭਨਕ ਅਰਥਾੈਂ ਾਿੀ
ਸਟੇਟ ਜੇ ਖ਼ਾਿਸੇ ਕੋਿ ਨਾ ਹੋ ੇ ਜਾੈਂ ਖੁਿੱਸ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ

ੀ ਖ਼ਾਿਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹ, ਭਕਉੈਂਭਕ ਭਸਿੱਖ, ਖਾਿਸਾ

ਭ ਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਿਕ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਨ, ਇਸ ਿਈ ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰ ਸਟਾਿਨੀ ਜਾੈਂ
'ਆਧੁਭਨਕ' ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥਾੈਂ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਜਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ
ਸਟਾਿਨੀ ਜਾੈਂ ਪਿੱਛਮੀ ਆਧੁਭਨਕਤਾ ਦੇ ਭਸਧਾੈਂਤ ਨਾਿ ਬਣੀ ਹ, ਉਨ੍ਾੈਂ ਿਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਿਪ
ਗਿਭਹਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹ ਪਰ ਇਹ ਭਸਿੱਖ ਮਭਿਕਤਾ ਹ। ਕੁਿ
ਿੱ ਕਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰ ਭਨਯਮ ਨਾਿ
ਭਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਸਧਾੈਂਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸਾਜਣਾ, ਭ ਸ਼ ਦੀ ਕੁਿ
ਿੱ
ਨ
ੰ -ਸੁ ਨ
ੰ ਤਾ ਪਿਤੀ
ਚਨਬਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹ। ਸਿ ਕੌ਼ਮਾੈਂ, ਕੌ਼ਮੀਅਤਾੈਂ, ਦਭਿਤਾੈਂ, ਸੋਭਸ਼ਤ ਇਸਤਰੀਆੈਂ ਅਤੇ ਭ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਕੁਦਰਤ ਪਿਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਿੱਟਤਾ ਪਿਗਟ ਕਰਨਾ ਹ। ਯਰਪ ਭ ਚ 'ਗਿੀਨ' ਿਭਹਰ ਦੇ
ਸੰਚਾਿਕ ਇਸ ਇਕਮੁਿੱਠਤਾ ਨੰ ਠੀਕ ਸਮਝਣਗੇ।
ਭਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾੈਂ ਖ਼ਾਿਸਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਨਾਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾੈਂ ਨਾੈਂ ਹੋਣ
ਉਤੇ ਭਨਰਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਿਸੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਿੱਚ ਸੰਸਥਾ 'ਅਕਾਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਭਹਬ'
ਆਜ਼ਾਦ ਹ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤਾੈਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਹ ਭਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਭ ਧਾਨ ਪਿਤੀ
ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾੈਂਦੇ। ਜੇ ਖ਼ਾਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰ ਮੰਨ ਭਿਆ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਭਸਿੱਖ
ਇਿੱਕ

ਿੱਖਰੀ ਕਮ
ੌ਼ ਹਨ। ਕੇ ਿ ਇਕ ਿਾਈਚਾਰਾ, ਕੌ਼ਮੀਅਤ, ਧਰਮ ਜਾੈਂ ਉਪ ਕਮ
ੌ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਨਾਤੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਹ ਾਈ ਸੰਕਿਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਗ਼ਿ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪਰੇ ਦੋ ਸ ਸਾਿ ਉਸ ੇਿੇ ਦੇ ਦਭਿਤ
ਰਗਾੈਂ ਨੰ ਮੁਗ਼ਿਈ ਅਤੇ ਬਿਾਹਮਣੀ ਪਿਿਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਭਸਿੱਖ ਇਨਕਿਾਬ ਾਪਭਰਆ।
ਿਾਰਤੀ ਿੋਕਤੰਤਰ ਭ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਿੱਕ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਥਤੀ ਹ। ਇਸ ਭ ਚ ਖ਼ਾਿਸਾ ਭ ਰਾਸਤ ਦੇ
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ਮਾਿਕ ਭਸਿੱਖ ਇਕ ਖ
ਿੱ ਰੀ ਕਮ
ੌ਼
ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਭਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦਸਤਾ (ਐ ਾੈਂ
ਮਾਰਦ) ੀ। ਕੁਝ ਿੋਕ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਭਕੰਤ ਪਿੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਕ ਇਹ ਭਕ ੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ? ਭਸਿੱਖ
ਇਕ ਭ ਿਿੱਖਣ ਕਮ
ੌ਼

ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਭਹਿੱਸਾ

ੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ

ਇਭਤਹਾਸਕ ਮਭਿਕਤਾ ਹ ਜੋ ਖਾਸ ਭਧਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹ।
ਕਾਇਨਾਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਿ ਪਭਰਿਾਸ਼ਤ ਭਸਿੱਖ ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਭਹਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਇਸ
ਦਾ ਪੰਜੀ (ਕਪੀਟਿ) ਬਾਰੇ ਸੰਕਿਪ ਭਨਆਰਾ ਹ। ਪਿਚਿੱਿਤ ਕੌ਼ਮ ਾਦ ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਕ ਉਨੀ ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ
ਯਰਪੀ ਸਮਾਜਾੈਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਡ
ਿੱ ਾ ਿਖਸ਼ ਆਪਣੇ ਾਧ ਸਰਮਾਏ ਨੰ ਭ ਦੇਸ਼ਾੈਂ ਭ ਚ ਿਾ ਕੇ ਨਫਾ
ਖਿੱਟਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤ ਿਈ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਆਪਸ ਭ ਚ ੀ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨਾ ਭਪਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਿੇ ਭ ਚ
ਪੰਜੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਗ ਨੇ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਿਾਮਬਿੱਧ ਅਤੇ ਇਕਜੁਿੱਟ ਰਿੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾੈਂ ਭਕ ਜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਿੇ ਭ ਚ
ਜੰਗ ੀ ਿੜਨੀ ਪਏ ਿੋਕ ਨਾਿ ਹੋਣ। ਕੌ਼ਮ ਾਦ ਪਜ
ੰ ੀ ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਪਦਾ ਹੋਈ
ਿੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਾੈਂ ਭਜਸ ਪੰਜੀ ਨੇ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਸੰਕਿਪ ਨੰ ਉਸਾਭਰਆ ਉਹ ਨਫਾ, ਮੁਕਾਬਿਾ ਤੇ ' ਾਧ ਕੀਮਤ'
ਨਾਿ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
‘ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿਥ
ੰ ਸਾਭਹਬ' ਭ ਚ ਭਜਸ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭਜ਼ਕਰ ਆਉੈਂਦਾ ਹ ਉਹ

ਨੰ ਆਰਭਥਕ ਅਰਥਾੈਂ ਭ ਚ ਢਾਭਿਆ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਇਸ ਦਾ ਿਾ
ਆਸ਼ਚਰਯ ਅਤੇ ਭ ਸਮਾਦ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ

ਾਿੇ ਉਚੇਰੇ ਭਨਯਮ

ਾਭਹਗੁਰ ਆਪ ਹ। ਜੇ ਇਸ

ਇਹ ਹ ਭਕ ਪੰਜੀ ਨੰ ਜੀ ਨ ਭ ਚ
ਾਭਹਗੁਰ ਨਾਿੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਭੜਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਨੰ "ਸਾਬਭਤ ਪੰਜੀ" ਆਭਖਆ ਭਗਆ ਹ। ਕੇ ਿ ਨਫਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਕਾਬਿੇ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ
ਸਤਾੈਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਿ ਧਾਈ ਪੰਜੀ ਜੀ ਨ ਦੇ ਭ ਸਮਾਦ ਅਤੇ ਨ
ੰ ਸੁ ੰਨਤਾ ਨਾਿੋਂ ਟੁਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹ।
ਪੰਜੀ ਦਾ ਭਸਿੱਖ ਸੰਕਿਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜੀ ਦਾ ਹ, ਜਾੈਂ ਇਉੈਂ ਕਭਹ ਿਉ ਭਕ ਜੀ ਨ ਦੇ ਭਸਰਜਨਾਤਮਕ ਸਰੋਤਾੈਂ
ਨਾਿ ਜੁੜੀ ਪੰਜੀ ਦਾ ਹ। ਅਭਜਹੀ ਪੰਜੀ, ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਪੰਜੀ ਨਾਿੋਂ ਿੱਖਰੀ ਹ ਭਕਉੈਂਭਕ ਉਹ
ਭ ਸਮਾਦੀ ਅਤੇ ੰਨ-ਸੁ ਨ
ੰ ੀ ਕੁਦਰਤ ਉਿੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਭਜਿੱਤ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਪੰਜੀ ਹ।
ਹਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾੈਂ ਬਸਤੀ ਾਦੀ ਭਜਿੱਤ ਖਨਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹ, ਇਹ ਗਿੱਿ ਸਾਨੰ ਾਿਟਰ ਬੈਂਜਾਮਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾੈਂ
ਦਿੱਸ ਚੁਿੱਕਾ ਹ। ਸਾਬਤ ਅਤੇ ਭ ਸਮਾਦੀ ਪੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਿਪ ਬਹੁਤ ਭਨਆਰਾ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਭਸਿੱਖ ਕੌ਼ਮੀ
ਪਭਰਪੇਖ ਜੁਭੜਆ ਹੋਇਆ ਹ। ਇਹ ਖ
ਿੱ ਰੀ ਗਿੱਿ ਹ ਭਕ ਅਭਜਹੀ ਭ ਿਿੱਖਣ ਸੋਚ ਨੰ ਅਜੇ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਨੇ ਆਪ ੀ
ਨਹੀਂ ਸਮਭਝਆ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਪਿਤੀਭਨਿੱਧ ਅਖ ਾਉਣ
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ਅਕਾਿੀ ਿੀਡਰ ਜੋ ਪੰਜੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਸਿੱਖ ਪੰਜੀ ਦੇ ਸੰਕਿਪ ਭ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉੈਂਦੀ। ਉਹ
ਕੇ ਿ ਮੁਨਾਫੇ, ਮੁਕਾਬਿੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਿੋਿ ਨਾਿ ਜੁੜੀ ਿੋਟ ਪੰਜੀ ਹੀ ਹ।
“ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰਥ ਸਾਭਹਬ" ਭ ਚੋਂ ਜੋ ਭਸਿੱਖ ਜਾੈਂ ਖਾਿਸਾਈ ਕੌ਼ਮੀ ਪਭਰਪੇਖ ਬਣਦਾ ਹ, ਉਸ ਨੰ

ਅਭਿਆਸ ਭ ਚ ਭਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਭਖਅਤ ਕਰਨ ਿਈ ਪਭਹਿਾੈਂ ਤਾੈਂ ਿਾਰਤ ਨੰ ਇਕ ਬਹੁ-ਕਮ
ੌ਼ ੀ
ਕਨਫਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪ ਗ
ੇ ਾ ਭਜਸ ਿਈ ਸਭ ਟਜ਼ਰਿੈਂਡ, ਰਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਸਿੱਭਖਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਕਨਫਡਰੇਸ਼ਨ ਭ ਚ ਪਭਹਿ ਕੌ਼ਮੀ ਰਾਜਾੈਂ ਨ,ੰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਪਿਧਾਨ ਮੁਿੱਭਦਆੈਂ ਨੰ
ਭਦਿੱਤੀ ਜਾੈਂਦੀ ਹ, ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹ ਜੋ ਕੌ਼ਮੀ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ। ਿਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾੈਂਦੀਪ
ਿਈ ਬਹੁ-ਕੌ਼ਮੀ ਸੰਭ ਧਾਨ ਭਸਰਜਣਾ ਪ ਗ
ੇ ਾ ਭਜਸ ਭ ਚ ਪੰਜੀ ਦੇ ਿੱਖਰੇ ਸੰਕਿਪ ਾਿੀ ਕਮ
ੌ਼
ੀ ਧ
ਿੱ ਫੁਿੱਿ
ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀਆੈਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ੀ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਣ।
ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਭਕ ਉਹ ਭਸਿੱਖ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਕੌ਼ਮੀ ਸਭਥਤੀ ਨੰ ਖੁਿੱਿ੍ ਭਦਿੀ ਨਾਿ ਸਮਝਣ। ਿੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਰਤਾਨ ੀ-ਯਰਪੀ, ਇਕ
ਕੌ਼ਮੀ ਮਾਡਿ ਨੰ ਭਤਆਗਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਕਾੈਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਪਛਿੀਆੈਂ ਿੋਕ ਸਿਾ ਚੋਣਾੈਂ ਿਈ ਬਣਾਏ
ਮਨੀਫਸਟੋ ਭ ਚ 'ਘਿੱਟ ਭਗਣਤੀਆੈਂ' ਦੀ ਭਬਹਤਰੀ ਦਾ ਭਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹ, ਪਰ ਿਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾੈਂਦੀਪ ਦੇ
ਬਹੁ-ਕੌ਼ਮੀ ਯਥਾਰਥ ਨੰ ਨਹੀਂ ਮੰਭਨਆ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਭਨਆ ਜਾੈਂਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ
ਮਸਿਾ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰ-ਪਰਬੀ ਭਖਿੱਭਤਆੈਂ ਦੀਆੈਂ ਸਮਿੱਭਸਆ ਾੈਂ ਨੰ ੀ ਹਿੱਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਹੰਦਤ ੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾੈਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮ
ੌ਼ ੀ ਹ ਅਤੇ ਿਾਰਤੀ
ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਭ ਿਿੱਖਣ ਪਿਭਤਿਾ ਾੈਂ ਦਾ ਭਨਸ਼ੇਧ ਹ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਿਾਗ ਹੋਣ ਨਾਿ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਭਹੰਸਾ ਹੀ
ਧਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਭ ਚ ਾਪਭਰਆ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਿ ਦਾ ਪਿਮਾਣ ਹ। ਭਹੰਦਤ ੀ ਏਜੰਡਾ, ਸ਼ਾੈਂਤੀ ਅਤੇ
ਭ ਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਿ ਿਭ ਿੱਖ ਭ ਚ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਦਾ, ਕਮ
ੌ਼ ਅਤੇ ਭ ਿਿੱਖਣ ਹਸਤੀ ਜੋਂ, ਭ ਨਾਸ਼
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਹ।
ਭਸਿੱਖ ਦੀ "ਅਿੱਡਰੀ ਪਛਾਣ" ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਪਛਿੇ ਚੋਣ ਮਨੀਫਸਟੋ ਭ ਚ ਕੇ ਿ ਭਸਮਰਨਜੀਤ
ਭਸੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਿੀ ਦਿ ਨੇ ਭਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹ, ਪਰ ਇਸ ਨੰ ਮਨ ਾਉਣ ਿਈ ਕੀ ਸੰਸਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਤਬਦੀਿੀਆੈਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਜਾਭਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਿ ਅਕਾਿੀ
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ਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀਫਸਟੋ ਭ ਚ ਕੇ ਿ ਭਸਿੱਖਾੈਂ ਨੰ "ਸਭਤਕਾਰ" ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਗਿੱਿ ਕੀਤੀ ਹ। ਇਹ
"ਸਭਤਕਾਰ" ਭਕਨ੍ਾੈਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਿੱਦਮਾੈਂ ਨਾਿ ਭਮਿ ਸਕਦਾ ਹ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਤਨ
ੰ ਹ ਨਾ ਹੀ
ਚਨਬਿੱਧਤਾ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਭਪਛਿਿੱਗ ਬਣਨ ਨਾਿ ਇਹ "ਸਭਤਕਾਰ" ਨਹੀਂ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਿਈ ਗੰਿੀਰਤਾ ਨਾਿ ਭ ਚਾਰਨ ਾਿੀ ਗਿੱਿ ਇਹ ਹ ਭਕ ਿਾਰਤੀ
ਉਪ ਮਹਾੈਂਦੀਪ ਦੀਆੈਂ ਭ ਿਿੱਖਣ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਭਕਸੇ ਇਕ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਪਿਿੁਤਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ

ਿੱਧ ਫੁਿੱਿ ਸਕਦੀਆੈਂ।

ਕਾੈਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਜੋ ਬਰਤਾਨ ੀ-ਯਰਪੀ-ਇਕ-ਕੌ਼ਮੀ ਮਾਡਿ ਿਾਰਤ ਉਤੇ ਿਾਗ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਬਦਿੀ ਹੋਈ ਸਭਥਤੀ ਿਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਣ ਾਸਤੇ ਭਜਸ ਇਿੱਕਜੁਿੱਟਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਸੀ ਉਹ
ਮੰਤ

ਉਸ ਮਾਡਿ ਨਾਿ ਪਰਾ ਹੋ ਭਗਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਪਛੋਂ ਉਸ ਮਾਡਿ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਕੌ਼ਮਾੈਂ

ਆਪਣੀਆੈਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਾੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਭਤਿਾ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਬਦਿਦੀਆੈਂ
ਰਭਹੰਦੀਆੈਂ ਹਨ। ਰਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਿੱਡੀ ਭਮਸਾਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹ।
ਭਸਿੱਖ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦਸਤੇ ਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਾੈਂ ਬਣਾਉਣੀਆੈਂ ਮਨੁਿੱਖ ਭਹਤਸ਼ੀ ਭ ਸ਼

ਭਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ

ੀ ਮਹਿੱਤ ਪਰਨ

ਉਿੱਦਮ ਹੋਣਗੇ। ਭਕਉੈਂਭਕ ਭਜ ੇਂ ਉਿੱਪਰ ਭ ਆਭਖਆ ਕੀਤੀ ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭ ਸ਼ ਦੇ ਦੋ ੇਂ ਪਿਬਧ
ੰ , ਪੰਜੀ ਾਦ
ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਾਦ ਆਪਣੀਆੈਂ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਦਜੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ੀ ਭਸਿੱਖ
ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਿੱਿ ਹ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ, ਸਦ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਤਾੈਂ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਿ
ਉਪਜੀ ਜੀ ਨ ਦੇ ਮਿ ਸਰੋਤਾੈਂ ਤੋਂ ਟੁਿੱਟੀ ਪੰਜੀ ਨਾਿ ਬਹੁਤ ਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੀਜੇ ਬਦਿ
ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਭਜਸ ਕੋਿ ਪੰਜੀ ਦਾ ਿੱਖਰਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਯੋਗ ਸੰਕਿਪ ਹੋ ੇ। ਉਹ "ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿਥ
ੰ ਸਾਭਹਬ"
ਦੇ ਭਚੰਤਨ ਭ ਚ ਮਜਦ ਹ। ਇਹ ਕੁਿ
ਿੱ ਮਨੁਿੱਖਤਾ ਨੰ ਭਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹ। ਇਸ ਭਚੰਤਨ ਦੇ ਭਕਿਆ ੰਤ ਾਭਰਸ
ਭਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਿੱਡੀ ਅਤੇ ਗਰ ਸ਼ੀਿ ਗਿੱਿ ਹ ਭਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਿੰਥ ਤੀਜੇ
ਬਦਿ ਿਈ ਮੁਢ
ਿੱ ਿੀ ਸੋਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਨਾਿ ਿਰਪਰ ਹ।
ਇਸ ਸੋਚ ਨੰ ਭ ਕਭਸਤ ਕਰਨਾ ਭਸਿੱਖ ਭਚੰਤਕਾੈਂ ਦੀ ਭਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਹ ਜੋ ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਨਿਾਈ, ਭਸਿੱਖ
ਭਹਿੱਤਾੈਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਾਿੀਆੈਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਨੇ "ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰਥ ਸਾਭਹਬ" ਨੰ ਆਸਰੇ
ਜੋਂ ਜਾੈਂ ਭਸਿੱਖ ੋਟਰਾੈਂ ਨੰ ਨਾਿ ਿਾਉਣ ਿਈ ਭ ਉੈਂਤ ਜੋਂ ਰਭਤਆ ਹ, ਪਰ ਇਸ ਗਿੰਥ ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ
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ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਨੰ ਨਹੀਂ ਗਭਿਆ।

97

“kOLmI afjLfdI vwl” lyKk : zf[ gurBgq isMG

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਕੌ਼ਮੀ ਪਿਸ਼ਨ ਹਿੱਿ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ
ਆਧੁਭਨਕ ਸਮੇਂ ਭ ਚ ਇਹ ਗਿੱਿ ਸਿ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਿਭਨਨ ਨੇ ਸਮਝੀ ਸੀ ਭਕ ਭਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾੈਂ ਪਿਾਤ
ੈਂ
ਦੇ ਸਰਬਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੌ਼ਮੀ ਪਿਸ਼ਨ ਹਿੱਿ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਕਮ
ੌ਼ ੀ ਪਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੌ਼ਮੀ
ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾੈਂ ਉਸ ਨੰ ਭਸਧਾੈਂਤਬਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹ। ਇਸ ਨਾਿ ਹੀ ਿੋਕਾੈਂ ਭ ਿੱਚ ਆਪਣੇ
ਪਿਤੀ ਮਾਣ ਧਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੇਭਰਤ ਹੋ ਕੇ ਭ ਕਾਸ ਕਾਰਜਾੈਂ ਭ ਚ ਸ਼ਾਭਮਿ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤ ਿਈ
ਿਭਨਨ ਦੇ ਸਟਾਭਿਨ ਤੋਂ 1913 ਭ ਚ "ਮਾਰਕਸ ਾਦ ਅਤੇ ਕੌ਼ਮੀ ਪਿਸ਼ਨ" ਨਾੈਂ ਹੇਠ ਪੈਂਫ਼ਭਿਟ ਭਿਖ ਾਇਆ
ਜੋ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭ ਰਾਸਤ ਬਣ ਚੁਿੱਭਕਆ ਹ।
ਇਸ ਪੈਂਫ਼ਭਿਟ ਭ ਚ ਇਕ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹ ਜੇ ਉਸ ਕੋਿ ਸਾੈਂਝੀ ਿਾਸ਼ਾ,
ਭ ਿਿੱਖਣ ਇਿਾਕਾ, ਸਥਾਈ ਸੰਗਤ, ਸਮਭਹਕ ਚਭਰਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਭਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ। ਰਾਜਨੀਭਤਕ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਤ ਭ ਚ ਉਹ ਕਮ
ੌ਼ ਨਹੀਂ ਕੌ਼ਮੀਅਤ ਹ। ਸਟਾਭਿਨ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਫ਼ਭਿਟ ਨੇ ਇਹ
ਸਥਾਭਪਤ ਕਰ ਭਦਿੱਤਾ ਭਕ ਸੋ ੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿ ਰਾਜ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋ ੀਅਤ ਸੰਘ ਬਹੁ-ਕੌ਼ਮੀ
ਹ। ਹਰ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੰ ਪਿਫੁਿੱਭਿਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕੌ਼ਮੀ ਨੀਤੀ
ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾ ਜਦ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਸੋ ੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁਿੱਟ ਭਗਆ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਭਕ ਨੀਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਭਕਆ। ਅਭਿਆਸ ਭ ਚ ਸਿ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੰ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਭਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਰਸੀ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਬਹੁਤ ਥਾ ਾੈਂ ਉਿੱਤੇ ਪਭਹਿ ਭਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਸੀਆੈਂ ਨੰ ਬਾਕੀ
ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ ਭਬਹਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਪਿਿਤਾ ਬਾਕੀਆੈਂ ਉਿੱਤੇ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਿਤੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ
ਰਹੀ।
ਦਜਾ ਡ
ਿੱ ਾ ਕਾਰਣ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਭਜਸ ਭ ਿੱਚ ਸਿ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ
ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਿਭਤਭਨਧਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਕਰ ਾਉਣ ਅਤੇ

ਸਤਾੈਂ ਦਾ

ਉਤਪਾਦਨ ਧ ਾਉਣ ਉਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਭ ਕਾਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖ
ਿੱ ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜੀ ਅਤੇ ਸਤਾੈਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਭ ਚ ਕੋਈ ਡ
ਿੱ ਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਸ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਇਕੋ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ ਭ ਰਸੇ-ਐਨਿਾਈਟਨਮੈਂਟ
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ਭਫਿਾਸਫ਼ੀ- ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡੋਰਨੋ ਅਤੇ ਹਰਕਹਾਈਸਰ ਬਹੁਤ ਪਭਹਿਾੈਂ ਦਿੱਸ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿੱਛਮ ਦੀ ਇਸ ਭਗਆਨ ਾਦੀ ਭਫਿਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਿਖਸ਼ ਮਨੁਖ
ਿੱ ਨੰ ਪੰਜੀ ਅਤੇ ਭ ਭਗਆਨ ਰਾਹੀਂ
ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ ਜਾੈਂ ਭਬਰਤਾੈਂਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ

ਡ
ਿੱ ੇ

ਡ
ਿੱ ੇ ਦਾਰਸ਼ਭਨਕ ਜਾੈਂ ਭਬਰਤਾੈਂਤ

ਸ਼ਾਸਤਰ ਭ ਿੱਚ ਕੌ਼ਮੀ ਹਸਤੀਆੈਂ ੀ ਭਨਗਣੀਆੈਂ ਰਭਹ ਜਾੈਂਦੀਆੈਂ ਹਨ।
ਿਾਰਤ ਦੇ ਨਭਹਰ ਦਰ ਦੇ ਭਮਸ਼ਭਰਤ ਭ ਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨੰ ਭਤਆਗ ਭਦਿੱਤਾ ਹ ਭਜਸ ਭ ਚ ਸਮਾਜ ਾਦ
ਅਤੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਨੰ ਮੇਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਭ ਿੱਚ ਭਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਬਭਿਕ ਸਕਟਰ
ਦੋਹਾੈਂ ਦਾ ਿਾਗ ਸੀ। ਉਸ ਭਮਸ਼ਭਰਤ ਮਾਰਗ ਨੇ ਿਾਰਤ ਨੰ ਆਰਭਥਕ ਤਰ 'ਤੇ ਭ ਕਭਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਾੈਂ ਇਉੈਂ
ਕਭਹ ਿਉ ਿੱਡੀਆੈਂ ਪੁਿਾੈਂਘਾੈਂ ਿਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਹ ਭਤਆਗ ਕੇ ਿਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜੀ ਾਦ ਅਤੇ
ਭਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਭਿਆ। ਇਸ ਰਾਹ ਭ ਚ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਭ ਿਿੱਖਣ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੰ ਉਨ੍ਾੈਂ
ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਣ ਮਿਣ ਿਈ ਕੋਈ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਭ ਧਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜੀ ਦੇ ਧਣ ਨਾਿ ਜੋ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ
ਭਹਿੱਸੇ ਆਉੈਂਦਾ ਹ ਕੁਝ ਭ ਉੈਂਤਬੰਦੀ ਨਾਿ, ਉਸ ਉਿੱਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਭ ਕਾਸ ਅਧਾਭਰਤ ਹ।
ਿਾਰਤ ਦੇ ਸੰਭ ਧਾਨ ਭ ਿੱਚ ੀ ਿਾਰਤ ਨੰ ਇਿੱਕ ਕੌ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਭਨਆ ਭਗਆ ਹ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਧਰਮਾੈਂ
ਨੰ ਜ਼ਰਰ ਸੁਰਿੱਭਖਆ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਭਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹ ਪਰ
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਿੱਕ-ਕੌ਼ਮੀ ਭਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ

ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਰਭਹ ਰਹੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ
ਿੱਧਣ-ਫੁਿੱਿਣ ਅਤੇ

ਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਿਈ

ਅਭਧਕਾਰ ਮੰਗਣ ਾਿੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੰ "ਕਮ
ੌ਼ -ਭ ਰੋਧੀ" ਜਾੈਂ "ਦੇਸ਼-ਧਿਹ
ੋ ੀ" ਆਖ ਭਦਿੱਤਾ ਜਾੈਂਦਾ ਹ।
ਇਸ ਭਪਛੋਕੜ ਭ ਚ ਜੇ ਦੇਭਖਆ ਜਾ ੇ ਤਾੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ

ੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਕੇ ਿ ਖ
ਿੱ - ਖ
ਿੱ ਧਰਮਾੈਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਜ਼ਰਰ ਮਾਨਤਾ ਹ। ਸੰਗਭਠਤ ਤਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਸੰਭ ਧਾਨ ਭ ਚ
ਿੱ ਹ। ਨਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।
ਪੰਜਾਬੀ ਿੋਕਾੈਂ ਦੀ ਕੌ਼ਮੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹ? ਇਨ੍ਾੈਂ ਦੀ ਕੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਹ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰਰ
ਮੰਨ ਭਿਆ ਭਗਆ ਭਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਿੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਿਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਭਮਿਣ ਨਾਿ, ਕੌ਼ਮੀ
ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਭਮਿਦੀ। ਬੋਿੀ ਨੰ ੀ ਅਜੇ ਸਬਾ ਪਿੱਧਰ ਉਿੱਤੇ ਯੋਗ ਥਾੈਂ ਨਹੀਂ ਭਮਿੀ। ਹਰ ਪਿੱਧਰ ਉਿੱਤੇ ਕਾਰ
ਭ ਹਾਰ ਇਸ ਬੋਿੀ ਭ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਰਹਾ।
ਭਕਸੇ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਬੋਿੀ ਜਾੈਂ ਭਿਖਤੀ ਿਾਸ਼ਾ ਭ ਿਿੱਖਣ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰ ਅਤੇ
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ਿੱਡੇ ਭ ਸ਼ ਨੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹ। ਇਹ ਗਿੱਿ ਆਧੁਭਨਕ ਸਮੇਂ ਭ ਚ ਇਕ ਮਭਿਕ
ਅਮਰੀਕਨ ਿਾਸ਼ਾ ਭ ਭਗਆਨੀ ਬੈਂਜਾਮਨ

ੋਰਫ਼ ਨੇ ਸਮਝਾ ਭਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਮਸਾਿ ਦੇ ਤਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਭ ਆਕਰਣ ਭ ਚ ਭਨਪੁੰਸਕ ਭਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਤ ਨੰ ਇਸਤਰੀ ਭਿੰਗ ਜਾੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਭਿੰਗ ਜੋਂ ਹੀ
ਦੇਖਦੇ ਹਾੈਂ। ਸਾਡੇ ਿਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਰਪ ਹਨ। ਪਰ ਇਿੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ੀ
ਜਾੈਂ ਸੰਸਭਕਿਤ ਿਾਸ਼ੀ ਿਈ ਨਹੀਂ।
ਭਜਸ ਭ ਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਪੋਸਨਾ ਅਤੇ ਡ
ਿੱ ੀ ਭ ਿੱਭਦਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭ ਚ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ
ਅਤੇ ਪਭਰਪੇਖ ਭ ਿਿੱਖਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਸਮਾਭਜਕ ਭਰਸ਼ਭਤਆੈਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ ਚਾਰਾੈਂ ਦੀ
ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਭ ਚ ੀ ਬਦਿੇਗੀ। ਭਕਸੇ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਉਸ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾ ਭ ਚ ਪੜ੍ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਣ
ਿਾਉਣਾ, ਭਜਸ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਨੰ ਜਨਮ ਭਦੰਦਾ ਹ ਉਹ ਫਾਸੀ ਾਦੀ-ਤਾਕਤਾੈਂ ਿਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹ, ਇਸ ਿਈ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾੈਂ ਬੋਿੀ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਿਾਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਫਾਸੀ ਾਦ ਦੇ ਹਿੱਕ ਭ ਚ ਜਾੈਂਦਾ
ਹ। ਦਜੇ ਪਾਸੇ ਿਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਭ ਕਭਸਤ ਕੌ਼ਮੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ, ਿੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਕ ਭ ਚ ਿੁਗਤਦੀ ਹ, ਫਾਸੀ
ਤਾਕਤਾੈਂ ਦੇ ਭ ਰੁਧ
ਿੱ ਚੈੱਕ-ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੀ ਹ।
ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹ ਭਕ ਇਸ ਨੇ ੇਦ ਰਚੇ, ਿਗ ਦ ਗੀਤਾ ਰਚੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ
ਭ ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ

ਧ
ਿੱ ਅਮੀਰ ਭ ਰਸਾ ਭਜਸ ਭ ਚ ਅਨੇਕ ਪਭਰਪੇਖਾੈਂ ਨੰ ਸਮੋ ਕੇ ਜੀ ਨ ਭਦਿਸ਼ਟੀ

ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹ, ਉਹ "ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿੰਥ ਸਾਭਹਬ" ਹ। ਇਸ ਗਿਥ
ੰ ਉਿੱਤੇ ਭਕਸੇ ਇਿੱਕ ਭਫਰਕੇ ਜਾੈਂ ਧਰਮ ਦੀ
ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਭ ਿੱਚ ਜੋ ਮੁਿੱਿ ਭਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾੈਂਝੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗਿਥ
ੰ ਭ ਚ ਮਹਿੱਤ ਪਰਣ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹ ਭਕ ਸਮੁਿੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹ, ਭ ਸਮਾਦ
ਹ। ਇਸੇ ਨਾਿ ਜੀ ਨ ਨੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ। ਭਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆੈਂ ਸੰਰਚਨਾ ਾੈਂ ਭ ਿੱਚ ਜੋ ਭ ਰੋਧ ਹਨ
ਉਨ੍ਾੈਂ ਨੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਿ ਤੋੜ ਿੰਨ ਕੇ ਬਿਹਮੰਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੰ ਜੀ ਨ ਪਿ ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋੜ ਹ।
ਭਕਸੇ ਭ ਤਕਰੇ ਦੀ ਇਸ ਭ ਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾੈਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌ਼ਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਕ 'ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿਥ
ੰ ਸਾਭਹਬ' ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਾੈਂ
ਦਾ ਹੋਰ ਭ ਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਅਤੇ ਕੁਿ
ਿੱ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ ਨੰ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਇਹੀ
ਚੇਤਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਤੀਭਨਿੱਧ ਕੌ਼ਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ਭਕਉੈਂਭਕ ਇਸ ਭ ਚ ਅੰਤਰ ਕੌ਼ਮੀ ਅਤੇ
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ਬਿਹਮੰਡੀ ਸੰ ਾਦ ਅਤੇ ਮੇਿ ਦੀ ਡ
ਿੱ ੀ ਥਾੈਂ ਹ। ਸੰਗੀਤ ਭ ਚ ਸਿ ਭ ਰੋਧੀ ਸੁਰਾੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਦ ਰਚਦੀਆੈਂ ਹਨ
ਜੋ ਗੀਤ ਬਣਦਾ ਹ। ਦਜਾ ਸਾਭਹਤ ਭਜਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਿੀ ਹ ਜਾੈਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਭਧਕਾਰੀ ਹ
ਉਹ ਭਕਿੱਸਾ ਸਾਭਹਤ ਹ ਭਜਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਿਮ
ੇ ਭਰਸ਼ਭਤਆੈਂ ਨੰ ਰਿੱਬੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭ ਦਰੋਹ ਿਾ ਨਾ
ਭਦਿੱਤੀ। ਨਾਇਕ ਹੋਣ ਿਈ ਪਿੇਰਣਾ ਭਦਿੱਤੀ। ਸਫੀ ਸਾਭਹਤ ਨੇ

ੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ

ਿੱਡੀ ਆਸ਼ਕੀ ਭ ਚ ਮਸਤ

ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਿਾ ਨਾ ਰਚੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾੈਂ ਬੋਿੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰ ਹਰ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ
ਪਿਫੁਿੱਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਭਸਕਤਾ ਪਰਮਾਭਣਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾੈਂ ਇਹ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਇਕ
ਮਭਿਕ ਦੇਣ ਹੋ ੇਗੀ- ਿਾਰਤ ਨੰ ੀ ਅਤੇ ਭ ਸ਼ ਨੰ ੀ।
ਇਸ ਭ ਿਿੱਖਣ ਕੌ਼ਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੰ ਮਿਣ ਿਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਕੋਿ ਿੱਧ ਅਭਧਕਾਰ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਜੇ ਦੇ ਨਾੈਂ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਿਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆੈਂ ਅੰਦਰਿੀਆੈਂ
ਰਾਜਸੀ ਸੰਰਚਨਾ ਾੈਂ ਨੰ ਿੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਿਈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰ

ੀ ਪੁਨਰ ਸੰਗਭਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ

ਪ ਗ
ੇ ੀ, ਭਕਉੈਂਭਕ ਇਸ ਭ ਚ ਪੰਜੀ ਦੇ ਭ ਕਾਸ ਦੇ ਨਾਿ ਭਨਆੈਂ ਦਾ ਮੁਿੱਦਾ ੀ ਸ਼ਾਭਮਿ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌ਼ਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਚਭਰਿੱਤਰ ਨੰ ਸਾਜਣ ਅਤੇ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੋੜ
ਸਕਿ ਅਤੇ ਯਨੀ ਰਭਸਟੀ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਭਸਿੇਬਸ ਪਭਰ ਰਤਨ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹ। ਇਹ ਭਸਿੇਬਸ ਇਸ ੇਿੇ
ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਪਿੇਭਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾੈਂ ਤਾੈਂ ਿਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਕੌ਼ਮ ਾਦ ਨੰ ਹੁਗ
ੰ ਾਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾੈਂ
ਭ ਭਦਆਰਥੀਆੈਂ ਨੰ ਅੰਤਰਕੌ਼ਮੀ ਪੰਜੀ ਾਦ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਨ ਿਈ ਭਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ੇਂ ਪਭਰਪੇਖ
ਫਾਸੀ ਤਾਕਤਾੈਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਭ ਚ ਹੀ ਿੁਗਤਣਗੇ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਿਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਕੌ਼ਮੀ ਭਗਆਨ
ਆਉਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੌ਼ਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਪਭਰਪੇਖ ਭ ਚ ਰਭਹ ਕੇ ਭਗਆਨ ਗਿਭਹਣ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ੀ
ਿੱਧ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। ਦਜੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ ਪਭਰਪੇਖ ਗਿਭਹਣ ਿਈ ਆਪਣਾ ਕੌ਼ਮੀ ਪਭਰਪੇਖ ਜਾਣਨਾ ਸਿ ਤੋਂ ਧ
ਿੱ
ਜ਼ਰਰੀ ਹ।
ਇਹ ਬੜੀ ਹਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਨਾ ਕਾਬਭਿ ਮੁਆਫੀ ਗਿੱਿ ਹ ਭਕ ਅਕਾਿੀ ਪਾਰਟੀ,
ਕਾੈਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਭਮਊਭਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਭ ਚੋਂ ਭਕਸੇ ਨੇ

ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਹਸਤਰ ਨੰ ਭਨਰਧਾਭਰਤ

ਕਰਨ, ਭਸਧਾੈਂਤਬਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਭਣਕ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਭਦਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਕੌ਼ਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੰ ਜਦੋਂ ੀ ਇਭਤਹਾਸਕ ਤਰ 'ਤੇ ਭ ਕਭਸਤ 'ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿਥ
ੰ ਸਾਭਹਬ' ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਭ ਧਾਨ ਨਾਿ
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ਜੋੜਨ ਦੀ ਗਿੱਿ ਆਉੈਂਦੀ ਹ ਤਾੈਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰ 'ਭਫਕਰਾਪਿਸਤੀ' ਕਭਹ ਕੇ ਭਨੰਦ ਭਦੰਦੇ ਹਨ। ਭਜਸ ਮੁਿੱਿ ਭ ਧਾਨ
ਨੇ ਇਕ ਪਰਾ ਇਨਕਿਾਬ ਭਿਆੈਂਦਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਿ ਹ, ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੀਆੈਂ ਡੰਭਘਆਈਆੈਂ
ਨਾਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਨੰ ਭਸਧਾੈਂਤਬਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਿੱਗੇ ਤੋਰਨ ਿਈ ਸਾਹਸ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਡਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਜੇ ੀ ਭਸਧਾੈਂਤਬਿੱਧ ਨਹੀਂ ......। ਇਹ ਕਮ
ੌ਼ ਭਬਿੱਖਰੀ
ਹੋਈ ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੱਧਰਾੈਂ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿੁਗਤ ਰਹੀ ਹ।
ਸਿ ਤੋਂ ਧ
ਿੱ ਸਜ਼ਾ ਨ ੇਂ ਪੋਚ ਿੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਭ ਚੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪਰਨ ਭਗਣਤੀ ਨੰ ਭ ਿੱਭਦਆ ਜਾੈਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭ ਚ ਭਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਿਿੱਗੀ ਹ ਜਾੈਂ ਭਹੰਦੀ ਭ ਚ। ਇਹ ਭ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ 'ਤੇ ਉਿੱਚ ਰਗ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ
ਤਰ 'ਤੇ ਭਬਹਤਰ ਮਿੱਧ ਰਗ ਦੇ ਨ ੇਂ ਪੋਚਾੈਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਚ ਹ। ਇਹ ਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੇ ਭਸਧਾੈਂਤ ਤੋਂ ਜਾੈਂ ਤਾੈਂ
ਕੋਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾੈਂ ਉਸ ਨੰ ਅਮਿ ਭ ਚ ਭਿਆਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਗਿੱਿ ਸਿ ਪਾਰਟੀਆੈਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ
ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਾੈਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਚ ਹ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭ ਚ ਮੁਿੱਢਿੀ ਭ ਭਿੱ ਦਆ ਨਹੀਂ ਗਿਭਹਣ ਕਰਦੇ। ਭ ਸ਼
ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਭਸਿੱਭਖਆਦਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਸ ਚੁਕ
ਿੱ ੇ ਹਨ, ਭਕ ਆਪਣੀ ਿਾਸ਼ਾ ਭ ਚ ਮੁਢ
ਿੱ ਿੀ ਭ ਿੱਭਦਆ ਨਾ ਗਿਭਹਣ
ਕਰਨ ਾਿੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾੈਂ ਨਾਿ ਮਿਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੰ ਆਪਣੀ ਬੋਿੀ ਦਾ ਭ ਆਕਰਣ ਨਹੀਂ
ਆਉੈਂਦਾ ਤਾੈਂ ਉਹ ਦਜੀਆੈਂ ਬੋਿੀਆੈਂ ਦੇ ਭ ਆਕਰਣ ੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾੈਂ ਗਿਭਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਿ
ਉਸ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਉਤੇ ੀ ਠੀਕ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਦਜੀਆੈਂ ਬੋਿੀਆੈਂ ਬੋਿਣ ਾਿੀਆੈਂ ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਦੇ
ਪਭਰਪੇਖ ੀ ਬਿੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਿਭਹਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਭਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਭਨਕਿ ਭਰਹਾ ਹ ਭਕ ਨ ੇਂ ਪੋਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਰਿੱਥਾ ਭ ਚ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਭਹਣ ਦੀ ਸੰਿਾ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾੈਂ ਦਾ ਭ ਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਚੰਤਕ ੀ ਐਬਨਰਮਿ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਹ। ਕੌ਼ਮੀ ਧਰਾਤਿ ਉਤੇ ਨਾ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਭਗਆਨ ਗਿਭਹਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਭਨਪੁਣਤਾ ਦੇ ਪਿੱਖ ਤੋਂ
ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆੈਂ ਆ ਸਕਦੀਆੈਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਾੈਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੋਚਣਾ ੀ ਆਰੰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੰਖਪ
ੇ ਭ ਚ ਇਸ ਿੇਖ ਦਾ ਤਿੱਥ ਇਹ ਹ ਭਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪਿੱਖੀ ਭ ਕਾਸ ਿਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌ਼ਮੀ ਪਛਾਣ
ਨੰ ਪਰਮਾਭਣਕ ਰਪ ਭ ਚ ਭਸਧਾੈਂਤਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਆਰਭਥਕ ਭ ਕਾਸ ਦੇ ਨਾਿ, ਸਿੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ
ਦਾ ਭ ਕਾਸ

ੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹ। ਭਬਨਾ ਭਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਾ ਨਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌ਼ਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ

ਭ ਆਭਖਆ 'ਸਿੀ ਗੁਰ ਗਿਥ
ੰ ਸਾਭਹਬ' ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਭ ਧਾਨ ਨਾਿ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ। ਇਹੀ ਗਿੰਥ ਪੰਜਾਬੀਆੈਂ
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ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਮਭਿਕ, ਇਭਤਹਾਸਕ ਤਰ 'ਤੇ ਭ ਕਭਸਤ ਗਿੰਥ ਹ ਭਜਸ ਦਾ ਸਿੱਚ ਕਦੇ ਭਨਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਹਰ
ਕਮ
ੌ਼ ਦਾ ਧਰਾਤਿ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਸਦੇ ਮਿ ਗਿੰਥ ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਿ ਅਤੇ ਸੰਿਾ ਨਾ ਾੈਂ ਿਰਪਰ
ਗਿੰਥ ਇਹੀ ਹ। ਕੌ਼ਮੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਭਸਧਾੈਂਤਕਰਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰ ਭ ਭਿੱ ਦਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਭ ਚੋਂ ਪਿਤੀਭਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ।ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮ
ੌ਼ ਦੀ ਭ ਿਿੱਖਣਤਾ ਮਨ ਾਉਣ ਿਈ, ਿਾਰਤ ਦੇ
ਸੰਭ ਧਾਨ ਭ ਚ ਿਾਰਤ ਨੰ ਬਹੁ-ਕੌ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਭਦ ਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਰਤ ਦੀਆੈਂ ਸਿ
ਕੌ਼ਮਾੈਂ ਨੰ

ਿੱਧ ਅਭਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਿਈ ਿੋਕਾੈਂ ਨੰ ਸੰਗਭਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਇਸ ਨਾਿ ਿਾਰਤ ਦਾ

ਿੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਸੁਨਭਹਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਭਖਅਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।
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