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ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀਨੀਤੀਨੀਤੀਨੀਤੀ ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰ ੇਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜੋਖਜੋਖਜੋਖਜੋ 

ਮਾਤਮਾਤਮਾਤਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲਦੀਖੋਲਦੀਖੋਲਦੀਖੋਲਦੀ ਹੈਹਹੈੈਹ ੈਿਸਿੱਖਆਿਸਿੱਖਆਿਸਿੱਖਆਿਸਿੱਖਆ, ਿਗਆਨਿਗਆਨਿਗਆਨਿਗਆਨ ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤ ੇਅੰਗਰਜ਼ੇੀਅੰਗਰਜ਼ੇੀਅੰਗਰਜ਼ੇੀਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਿਸਖੱਣਿਸਖੱਣਿਸਖੱਣਿਸਖੱਣ ਦੇਦਦੇੇਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇਦਰਵਾਜ਼ੇਦਰਵਾਜ਼ੇਦਰਵਾਜ਼ ੇ

ਡਾ. ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

1 ਭੂਿਮਕਾਭੂਿਮਕਾਭੂਿਮਕਾਭੂਿਮਕਾ 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਪਸ਼ਾਸਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਾ ਦਰਜਾ 
ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰ ੇਬਿਹਸ ਨੰੂ ਿਫਰ ਿਤੱਿਖਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਤੀਕਰਮ ਵੱਜ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਪਸਤਾਵ ਤਾ ਂ15 ਮਾਰਚ 2013 ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ 
ਹ,ੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹ ੈਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਗਆਨ, 
ਿਵਿਗਆਨ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਿਵਰਸਾ, ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜਹ ੇਸਵਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰਾ ਂਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ 
ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਜ ਤਾ ਂਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੰੂ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹ  ਿਮਲੀ ਜੋ ਹਰ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਸੀ, ਪਰ ਿਪਛਲੇ ਕੋਈ ਤੀਹ ਸਾਲਾ ਂਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਿਤੱਖੀ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਤਾ ਂਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ 
ਸਵਾਰਥ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਜੋ ਦਲੀਲਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਹਨ: 

1. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ;ੈ 

2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹਦੇ ਿਬਨਾ ਂਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹ  ਹੈ। 

ਉਪਰਲੀ ਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ, ਿਸੱਿਖਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇਸ ੌਫੀਸਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ 
ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਿਗਆਨਤਾ ਨੰੂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

2 ਿਸਿੱਖਆਿਸਿੱਖਆਿਸਿੱਖਆਿਸਿੱਖਆ ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤ ੇਮਾਤਮਾਤਮਾਤਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ 
ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਅੱਜ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾ ਂਬਾਰ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਗਆਨ 
ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇ'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਸੰਜੁਗਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰ ੇ
ਸੰਸਥਾ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਵੱਲ ਛਾਪੀ ਪੁਸਤਕ 'ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤ' ਿਵਚ ਲਈ ਗਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਹਨਾ ਂਮੁੱਿਦਆ ਂ'ਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ 

''ਇਹ ਆਪੰੂ-ਿਸੱਧ ਹ ੈਿਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਮਾਿਧਅਮ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਥਕੀ ਿਚੰਨਾਂ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਪਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਪਗਟਾਅ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਉਸਦ ੇਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਆਪੰੂ-ਚਾਲੀ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਸ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਬਰਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਿਮਕ ਹੋਣ 
ਦਾ ਸਾਧਨ ਹ,ੈ ਿਸੱਿਖਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ  ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ।" 
[Unesco, 1953:11]. 

ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਬੜੇ ਲੰਮ ੇਚੌੜੇ ਅਿਧਐਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ੇਤਰਾ ਂਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 1968 ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾਇਆ,   

''ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਵਰਤ ਿਜੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕੇ ਓਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।" [Unesco, 
1968:691]. 



ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ – ਡਾ. ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ 
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ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2004 ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹ:ੈ 
''ਿਫਲੀਪੀਨ ਿਵੱਚ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆ ਂਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ(ਟਾਗਾਲੋਗ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਿਵੱਚ ਮਹੁਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਘਰ ਿਵੱਚ ਟਾਗਾਲੋਗ ਨਹ  ਸਨ ਬੋਲਦੇ॥" [UNDP 
Report 2004:61] 

ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਤਾ ਂਪਧਾਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰ ੇਹ:ੈ 

''ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਨਵਾਯੋਨਵਾਯੋਨਵਾਯੋਨਵਾਯ ੋਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਨਵਾਯੋ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੋਹਾ ਂ
ਿਵੱਚ ਪੜਾਇਆ ਿਗਆ ਉਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਨਵਾਯੋ ਭਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿਵੱਚ ਪੜਾਇਆ ਿਗਆ।" [UNDP Report 2004:61] 

ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਨਛੇੜੀਆ ਂਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਅਤੇ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਜਹ ੇਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ  ਹੈ। 

ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਟੂਕਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅਿਧਐਨਾਂ ਿਵਚ ਹਨ:  

''ਇੰਜ ਮੋਿਦਆਨੇ [1968, 1973] ਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਿਵੱਚਲੀ ਖੋਜ, ਸਕੁਨਤਨਾਬ-ਕਾਂਗਸ ਦੀ ਿਫਨਲਡ ਿਵੱਚਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਿਧਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਨਾ ਂਦਾ ਸਾਰ ਗੁਦਿਸ਼ੰਸਕੀ (1975) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਮੈਨੰੂ 
ਇੱਕਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਅਿਧਐਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਉਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ 
ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਲਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਦਾ ਹ ੈਿਜਨਾ ਂਨੰੂ ਕੇਵਲ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" [Tucker, 1977:3]. 

ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਿਫਨਲਡ ਤ ਸਵੀਡਨ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਤੇ ਹੋਏ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਹ:ੈ 

''ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿਫਨੀਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਗਿਣਤ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲਾ 
ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸਵੀਡੀ ਨਾਲ ਿਫਨੀਸ਼ੀ ਗਿਣਤ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਗਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ ਿਕ ਗਿਣਤ ਸਵੀਡੀ 
ਿਵੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਿਣਤ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸੰਕਲਪੀ 
ਪਰਿਕਿਰਆਵਾ ਂਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਮੂਰਤੀਕਰਨ ਪੱਧਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ 
ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੰਕਲਪਾਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਿਵਿਸ਼ਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ'ਤੇ ਚੰਗੀ 
ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਿਕਧਰੇ ਿਬਹਤਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ 
ਮੁਹਾਰਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। [Skutnabb-Kangas and Toukomaa, 1976)." (quoted in Paulston, 1977:94]  

ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਵੇਖ:ੋ 

''ਇਵ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਿਕ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਸੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ 
ਨਹ  ਿਨਕਲਦੇ।" [Tucker, 1977:3]. 

ਘਾਨਾ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਬਾਰ ੇ''ਬੋਕਾਮਲਾ ਅਤੇ ਤਲੂ [1977:45] ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਘਾਨਾ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਰ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪਿਹਲੀਆ ਂਚਾਰ ਜਮਾਤਾ ਂਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।" [Tucker, 1977:3]. 

''ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹ ੈਿਕ ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ  ਆ ਦੀ ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ
ਨਹ  ਿਸੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਿਕ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹ  ਹਨ। ਰੂਸੀ, 
ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਉ ਚੀਆ ਂਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜਾ ਂ'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਖੋਜਾ ਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 2003 ਿਵੱਚ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਚੋਟੀ 'ਤੇ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ (ਿਸੰਗਾਪੁਰ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਤੰਤਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇਈ ਅਤੇ ਜਪਾਨ) ਉਹ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ  ਹੈ।'' [Ricardo Nolasco, 2009]. 

ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਝੰਡ ੇਝੂਲਦ ੇਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਦ ਹਾਲੇ ਜੰਮੀ ਵੀ ਨਹ  ਸੀ।  



ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ – ਡਾ. ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ 

ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਯੁਗ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ  www.5abi.com 
ਰਾਇਲ ਲਿਮੰਗਟਨ ਸਪਾ, ਯੂ: ਕੇ: ਿਵਖੇ, 10 -11 ਅਗਸਤ, 2013 
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ਇਵ ਹੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੋਨੀਟਿਰੰਗ ਿਰਪੋਰਟ [Benson, 2005] ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ:ੈ 

''ਯੋਰੂਬਾ ਮਾਿਧਅਮ ਮੁੱਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਜੈਕਟ [Fofunwa, et. al, 1975, Akinnaso, 1993 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਿਲਆ ਂ
ਲਈ Adegpiya 2003 ਵੇਖ]ੋ ਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਂਸਾਬਤ ਹ ੋਿਗਆ ਿਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਪੜਾਈ 
ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਮੁਮਿਕਨ ਹੀ ਨਹ  ਸੀ ਬਲਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ 
ਪੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।'' 

''ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦੀਆ ਂਖੋਜਾ ਂਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਹਾ-ਂਪੱਖੀ ਪਿਹਲੂਆ ਂਨੰੂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।'' [Benson, 2004]। (ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹ ੈਿਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ/ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ)। 

ਇੰਜ, ਅਸ  ਵੇਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਤ ਹ ੋਚੱੁਕਾ ਹ ੈਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਓਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਨਹ  ਹ ੋਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਨਹ  ਹ ੈਿਕ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਸਰਫ ਤੇ ਿਸਰਫ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੇਠਲਾ ਕਥਨ ਇਹਦ ੇਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ 
ਿਲਆ ਦਾ ਹ:ੈ 

''ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਕ ਇੰਜ ਉਸਨੰੂ ਗਲਤੀਆ ਂਕਰਨ ਦਾ 
ਡਰ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ 
ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਜੋ ਉਹਨਾ ਂਤ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਉਸਨੰੂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਿਵਚਾਰਾ ਂਦੇ 
ਿਸਰਜਣ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂਨੰੂ ਪਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਿਵਚਾਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ 
ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਨਵ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ/ਦੂਜੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਿਕ ਿਕ ਇੰਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਿਧਆਪਕ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੀ ਿਸੱਖ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ 
ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਂਝੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਸਕੂਲ 
ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਕ 
ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ 
ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਕ 
ਇੰਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਕ ਇੰਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [Ricardo and Nolasco, 2009] 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਦਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹ  ਹੁੰਦੀ ਤਾ ਂਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਕ ਇੰਜ ''ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਕਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਿਵਿਗਆਨ, ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਨਹ  ਜਾਏਗਾ।'' [Ricardo and Nolasco, 2009:11] 

ਉ ਤੇ ਅਸ  ਵੇਿਖਆ ਹ ੈਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ  ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡ ੇਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀਆ ਂਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਿਗਆਨਤਾ 
ਦੀਆ ਂਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂੰ ਦੇ ਵੱਡ-ੇਵੱਡ ੇਗੋਲੇ ਫਸਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੀਕਦੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਿਸੱਿਖਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਅਿਗਆਨਤਾ ਨੰੂ 
ਚੀਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਰੂੰ ਿਦਆ ਂਗੋਿਲਆ ਂਨੰੂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ।  

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਿਹਰਾ ਂਦੇ ਜੋ ਿਸੱਟੇ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਉਹ ਇਸ ਅਿਗਆਨਤਾ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇੱਕ 
ਹੋਣਗੇ, ਅਿਜਹੀ ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਟੇ ਦਰਸਾ ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਕੇਵਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਨਹ  ਹ,ੈ ਬਲਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ 
ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

3 ਿਵਦਸ਼ੇੀਿਵਦਸ਼ੇੀਿਵਦਸ਼ੇੀਿਵਦਸ਼ੇੀ ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਦੀਦੀਦੀਦੀ ਪੜਾਈਪੜਾਈਪੜਾਈਪੜਾਈ ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤ ੇਮਾਤਮਾਤਮਾਤਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮਮਾਿਧਅਮਮਾਿਧਅਮਮਾਿਧਅਮ ਬਨਾਮਬਨਾਮਬਨਾਮਬਨਾਮ ਿਵਦੇਸ਼ੀਿਵਦੇਸ਼ੀਿਵਦੇਸ਼ੀਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮਮਾਿਧਅਮਮਾਿਧਅਮਮਾਿਧਅਮ 
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਟੂਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
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3.1 ਿਵਦਸ਼ੇੀਿਵਦਸ਼ੇੀਿਵਦਸ਼ੇੀਿਵਦਸ਼ੇੀ    ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ    ਿਸਖੱਣਿਸਖੱਣਿਸਖੱਣਿਸਖੱਣ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਿਤਨੰਿਤਨੰਿਤਨੰਿਤਨੰ    ਵਡੱੇਵਡੱੇਵਡੱੇਵਡੱੇ    ਅਧੰਿਵਸ਼ਵਾਸਅਧੰਿਵਸ਼ਵਾਸਅਧੰਿਵਸ਼ਵਾਸਅਧੰਿਵਸ਼ਵਾਸ 
''ਸਾਡ ੇਰਾਹ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰ ੇਕੁਝ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲਣ ਲਈ 
ਇਹਨਾ ਂਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਦੂਜੀ (ਿਵਦੇਸ਼ੀ) ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵੱਜ ਵਰਤ ਹੈ। (ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਜ 
ਪੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹ)ੈ। ਦੂਜਾ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹ ੈਿਕ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਜੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 
ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। (ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਹਜਾ ਤਾ ਂਿਬਹਤਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਪਰ ਲਾਭ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੱੁਿਕਆ ਹੋਵੇ)। ਤੀਜਾ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। (ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨ ਹ ਨਾਲ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਬਹਤਰ ਿਸੱਖੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ)ੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹ  ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਘਾਿੜਆ ਂਦੀ ਇਸ ਸੁਆਲ 'ਤੇ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਰ ੂਭਾਸ਼ਾ ਿਕਵ ਿਸੱਖੀ ਜਾਵੇ।'' [UNESCO, 2008:12, The Improvement in the 
Quality of Mother Tongue - Based Literacy and Learning'. This study was funded by the 
World Bank and is based on investigations from twelve countries from all of the continents. 
The study includes India too). (ਸਾਡ ੇਪਰਸੰਗ ਿਵੱਚ ਭਾਰ ੂਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਹੰਦੀ ਹ)ੈ] 

ਿਜਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਉਤਲੀ ਟੂਕ ਲਈ ਗਈ ਹ ੈਉਹ ਸਾਰ ੇਮਹਾਂਦੀਪਾਂ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਬਾਰਾ ਂਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਧਐਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂ
ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਿਫਨਲਡ ਤ ਸਵੀਡਨ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਇਆ ਿਕ, 

 ''ਕਈ ਸਾਲ ਿਫਨਲਡ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੀ ਿਕਸ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਿਫਨੀਸ਼ੀ ਆ ਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਸਵੀਡੀ ਿਸੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ 
ਿਨਰੀਖਣ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜੋ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 'ਤੇ ਿਫਨਲਡ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਫਨੀਸ਼ੀ ਦਾ ਆਮ 
ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਹ  ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਸਵੀਡੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਵੀਡੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ 
ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ 6 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਜਾ ਂਜੋ ਸਵੀਡਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ 
ਨਹ  ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਸਵੀਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਹ ੈਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਨ ਹ ਪੱਕੀ ਨਹ  ਹੁੰਦੀ।" [Paulston, 1977:92-3]. 

ਸੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਹ ੈਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ  ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਿਬਹਤਰ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਕ  ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਤ ਸਾਫ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ: 

''ਬੁਜ਼ਕਮ (Butzkamm) ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਿਜਵ-ਿਜਵ ਵੱਡ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ, 

1) ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਸੰਕਲਪਣਾ ਿਸੱਖ ਚੱੁਕੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ;  
2) ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਂਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਚੱੁਕੇ ਹਨ;  
3) ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਚੱੁਕੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ;  
4) ਉਹ ਿਵਆਕਰਣ ਦੀ ਸਮਝ ਸਿਹਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਖਮ ਪੱਖਾ ਂਬਾਰ ੇਚੇਤੰਨ ਹ ੋ

ਚੱੁਕੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ;  
5) ਉਹ ਪੜਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ : ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਏਸ ੇਕਰਕੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ 

ਪੰੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇੱਕ ਪਰਣਾਲੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਭ ਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਿਕ 
ਇਸ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' 

''ਸਫਲ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹ  ਹਾਸਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਿਗਆਨ ਦੇ ਵੱਡ ੇਖਜ਼ਾਨੇ ਨੰੂ ਅਧਾਰ 
ਬਣਾ ਦ ੇਹਨ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਨਵ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਨਵ ਿਸਿਰ  ਸੰਕਲਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੁੰਦੀ। ਉਹ 
ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਹਣ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਿਗਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੱੁਕੇ 
ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ, ਇੱਛਾ ਜਾ ਂਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹ  ਪਰਗਟ ਨਹ  
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਸਧਾਰਣ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੁੱਕੇ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਸ਼ਨ 
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ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ  ਹੁੰਦੀ ਿਕ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆ ਂਿਵਆਕਰਣਾ ਂਇਕੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹੋਣ। ਇਹ 
ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹ ੈਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਿਧਕਾਰ, ਿਗਣਤੀ, ਕਰਤਾ, ਸਾਧਨ, ਿਨਖੇਧ, ਕਾਰਣ, ਸ਼ਰਤ, ਲੋੜ ਿਜਹ ੇਅਮੂਰਤ 
ਭਾਵਾ ਂਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਿਵਧੀਆ ਂਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਚੱੁਕੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹ ਭਾਵ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵ ਵੀ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹੋਣ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਆਕਰਣ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਕ 
ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਾ ਸੰਕਲਪੀ ਅਧਾਰ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਡੂੰਘ ੇਅਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸ  ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਿਸੱਖਦੇ ਹਾ'ਂ' 
[http://en.wikipedia.org/wiki/WolfgangButzkamm]।  

ਉ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਬਆਨ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਰਗੇਜ਼ੀ ਰੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਉ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵਹਾਰ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹੈ।  

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ 
ਆਈ ਹ,ੈ ਉਥੇ ਵੀ ਜਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਖਤਮ ਹ ੋਚੱੁਕੀ ਹ ੈਜਾ ਂਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਸਬੂਤ ਵੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਿਮਸਾਲਾ ਂਹੀ ਕਾਫੀ 
ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਯੂਗਾਂਡਾ ਨੇ 2007 ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੁੱਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਜ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। 2008 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਪੜਚੋਲ ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹ ੈਿਕ ਯੂਗਾਂਡਾ ਿਵੱਚ 52 ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਿਵੱਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਿਵਚਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ 
ਿਕ ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਨ ਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵ  ਨੀਤੀ ਤ 
ਪਿਹਲਾ ਂਯੂਗਾਂਡਾ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿੱਖਆ ਅਰੰਭ ਤ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਹੁੰਦੀ ਸੀ। [ਇਹਨਾ ਂਤੱਥਾਂ ਲਈ ਵੇਖ ੋKavuma, 
2009] 

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 2009 ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਕ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ 
ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਤਿਮਲ ਿਵੱਚ ਪੜਾਏ ਜਾਣ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾ ਂਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਡੀ ਕੀ ਿਟੱਪਣੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਿਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤਾ ਂਤਿਮਲ ਭਾਸ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਿਵਿਗਆਨ 
ਤਿਮਲ ਿਵੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹ ੈਪਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹ ੈ'ਅਕਲਾ ਂਬਾਝ ਖੂਹ ਖਾਲੀ'। 
ਖੂਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਤਾ ਂਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਗੀਆ ਂਦੇ ਿਦਮਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਹ ੋਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਖਰੈ, ਕੁਝ ਿਮਸਾਲਾ ਂਹੋਰ ਦੇਣੀਆ ਂ
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 

''ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਤ ਇੰਗਲਡ ਅਤੇ ਿਨਊਜੀਲਡ ਆਪਣੀਆ ਂਮੂਲਵਾਸੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ 
ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਰਹ ੇਹਨ। ....ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰ ੇਿਨਊਜੀਲਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਸ. ਮੇਅ ਨੇ 
ਆਸਵੰਦ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ...ਨਵ ਮਾਓਰੀ ਮਾਿਧਅਮ ਸਕੂਲਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂ
ਦਾ ਿਸੱਿਖਆਵੀ ਿਵਕਾਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ  ਹ,ੈ ਬਲਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ 
ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਪੰੂਤੋਘੂਆ ਂਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਿਦਨ-ਬ-ਿਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ...ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੰੂ ਰਾਜ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾ ਂਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ[S.Kaur Gill, pp.135-152)" 
(Ammon, 2009)] 

ਇੰਜ ਸਾਫ ਹ ੈਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪਿਹਲੇ ਸਾਰ ੇਗਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹਨੰੂ ਬਾਏ-ਬਾਏ ਕਿਹੰਦੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਵਜਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹ ੈਿਕ 
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ ਭਾਰਤੀਆ ਂਵਾਂਗ ਅਿਗਆਨਤਾ-ਿਮੱਤਰ ਨਹ  ਬਿਣਆ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 

ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹ ੈਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਕ  ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਤਾ ਂਆਧੁਿਨਕ ਵਰਣ-ਪਥਾ ਹ ੈਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ 
ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਹਨਾ ਂਿਵਚਾਰਕ ਅਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਿਜਹਨਾ ਂਦਾ 
ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਨੁਵਾਦ ਸਹਾਰਾ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਕੁਝ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ ਚੰਗਾ ਵਰਣਨ ਸਟਾੱਕਹੋਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
(ਸਵੀਡਨ) ਦੀ 2005 ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹ ੈ(ਵੇਖ ੋBenson, 2005)। ਇਹਨਾ ਂਿਵਚ ਕੁਝ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸਾ ਂਦਾ ਿਬਓਰਾ 
ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
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3.2 ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਸਬਧੰੀਸਬਧੰੀਸਬਧੰੀਸਬਧੰੀ ਕੁਝਕੁਝਕੁਝਕੁਝ ਹਰੋਹਰੋਹਰੋਹਰੋ ਅਧੰਅਧੰਅਧੰਅਧੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸਿਵਸ਼ਵਾਸਿਵਸ਼ਵਾਸਿਵਸ਼ਵਾਸ 

3.2.1 ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਉਪਿਨਵੇਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਕਈ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਘਾਿੜਆ ਂਨੰੂ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾ ਂਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਿਕਧਰੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਬਰੂੰਦੀ, ਰਵਾਂਡਾ ਿਜਹ ੇਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ 
ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਸਿਥਰਤਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਿਕਸਤਾਨ, ਿਮਆਮਂਾਰ ਅਤੇ ਸੀਲੰਕਾ ਿਜਹ ੇਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ 
ਨਸਲੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਿਣਆ ਹੈ।" 
[Ouane, 2003] 

3.2.2 ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਧੁਿਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹ  

“ਇਹ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਧੁਿਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹ  ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਜਨਮਜਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉਪਿਨਵੇਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ 
ਬੁਲਾਿਰਆ ਂਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹ ੈਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਵ  ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰਾ ਂਦਾ 
ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਓਪੋਲਡ ਸਘਰ ਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਪੇਖਤਾ ਦੇ 
ਿਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸੇਨੇਗਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੋਲੋਫ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਿਦੱਤਾ। ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਪਕਾਸ਼ਨਾ 
ਰਾਹ  ਬੌਿਧਕਤਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" [Alexandu, 2003]. 

ਿਜਵ ਿਕ ਉਤਲੇ ਕਥਨ ਤ ਸਾਫ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਪਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 
ਬਾਰ ੇਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਏਨਾ ਪਸਾਰ ਹ ੈਿਕ ਕੁਝ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ  ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹ ੈਅਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਬਣਤਰੀ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਾ ਿਵਆਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਨੇ ਪੜਨ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਹ ਸਾਫ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਿਵਆਕਰਣ ਨਹ  ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ 
ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਿਜੰਨੀ ਿਲਖਤੀ ਿਵਆਕਰਣ ਵਾਲੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ।  

ਅਕਸਰ ਸੁਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਕੋਲ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਿਜਹ ੇਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹ  ਹਨ। 
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੁਝ ਮੂਲ ਤੱਤਾ ਂਤ ਘੜੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਮੂਲ ਤੱਤਾ ਂਦੇ ਪੱਖ ਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹ  ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 
1.    Haem. A prefix signifying blood.  

2. Haemacyte. A blood cell.  
3. Haemagogue. Medicine that promotes the catamenial and haemorrhoidal discharges.  
4. Haemal. Pertaining to the blood. 
5. Haemalopia. An effusion of the blood into the globe of the eye; bloodshot eye. 
6. Haemngiectasis. Dilatation of a blood vessel.  
7. Haemangioma. A malformation of a blood vessels which may occur in any part of the body. 
8. Haemarthrosis. The presence of blood in a joint cavity. 
9. Haematemesis. The vomiting of blood. 
10. Haematin. An iron-containing constituent of haemoglobin. 
11. Haematinic. An agent improving the blood-quality. 
12. Haematinuria. The presence of haematin in the urine. 
13. Haematocele. A swelling filled with blood; haematoma. 
14. Haematocolpos. Retention of the menses due to a congenital obstruction of vagina. 
15. Haematogenesis. The development of the blood. 
16. Haematoid. Having the nature or appearance of blood. 
17. Haematology. The science dealing with the formation, composition, functions and  diseases of the 

blood.  
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18. Haematolysis. Destruction of blood cells and liberation of haemoglobin. 
19. Haematoma. The blood tumour; H. Auris, the blood tumour of the external.” 

(Rawat, 1985 ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ) 
 

ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ੇਵੇਖਣ ਤ ਤਾ ਂਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹ  ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹ ੈ
ਿਕ ਇਹ ਸਾਰ ੇਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂਲ ਤੱਤ 'Heam' (ਰੱਤ) ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਇਹਨਾ ਂਦੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਅਰਥੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਚੰਦ ਿਮੰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਾਸਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ: 
1. Haem    - ਰੱਤ 
2. Haemacyte   - ਰੱਤ-ਕੋਸ਼ਕਾ 
3. Haemagogue   - ਰੱਤ-ਵਗਾਊ 
4. Haemal  - ਰੱਤੂ/ਰੱਤਾਵੀ 
5. Haemalopia  - ਰੱਤੂ-ਨੇਤਰ 
6. Haemngiectasis  - ਰੱਤ-ਵਿਹਣੀ-ਪਸਾਰ 
7. Haemangioma  - ਰੱਤ-ਮਹੁਕਾ 
8. Haemarthrosis  - ਰੱਤ-ਜੋੜ-ਿਵਕਾਰ 
9. Haematemesis  - ਰੱਤ-ਉਲਟੀ 
10. Haematin  - ਲੋਹ-ਰੱਤੀਆ 
11. Haematinic  - ਰੱਤ-ਵਧਾਊ 
12. Haematinuria  - ਰੱਤ ਮੂਤਰ 
13. Haematocele  - ਰੱਤ-ਿਗਲਟੀ 
14. Haematocolpos - ਰੱਤ-ਗਰਭਰੋਧ 
15. Haematogenesis - ਰੱਤ-ਉਤਪਾਦਨ/ਿਵਕਾਸ 
16. Haematoid  - ਰੱਤ-ਰੂਪ/ਰੰਗ, ਰੱਤੀਆ 
17. Haematology   - ਰੱਤ-ਿਵਿਗਆਨ 
18. Haematolysis  - ਰੱਤ-ਹਰਾਸ 
19. Haematoma  - ਰੱਤ-ਗੰਢ 

ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹ  ਿਮਲਦ ੇਿਕਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ ਦ ੇਹਨ - ਇਹਨਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂ
'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹ  ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਿਸੱਧੇ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹ ੈਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹਨੰੂ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮਝ ਆ 
ਜਾਏਗੀ, ਿਕ ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਾਤੀਨੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਆਿਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਹ ੈਨਾ ਿਕ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ।  

ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਮੱਿਥਆ ਧਾਰਣਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੂਤ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹ ੈਇਹ ਹ ੈਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਲਈ 
ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਕੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ ੈਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

3.2.3 ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲੋਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ 

“ਇਹ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲੋਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੈਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਾਈ, ਕੰਮ ਅਤੇ 
ਮੌਿਕਆ ਂਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਪਰ ਿਜਵ ਿਕ Phillipson (1992) ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਰਾਜਸੀ ਖਲਾਅ 
ਿਵੱਚ ਨਹ  ਵਾਪਿਰਆ ਬਲਿਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾ ਂਵੱਲ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੇ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ 
ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਤਨਾ ਂਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਯੋਗ ਹ ੈਿਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਗੈਰ-ਉਪਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾ ਂ
ਿਵੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 
'ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡ ੇਬਹੁਮਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ  ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹ ।“ [(Bruthiaux, 2002)" (Carol Benson, 2005, The importance of mother 
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tongue-based schooling for educational quality, Commissioned study for EFA Global 
Monitoring Report 2005, Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University)]. 

4 ਅਜੋਅਜੋਅਜੋਅਜੋਕੇਕਕੇੇਕ ੇਕੌਮਾਤਂਰੀਕੌਮਾਤਂਰੀਕੌਮਾਤਂਰੀਕੌਮਾਤਂਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈਭਾਸ਼ਾਈਭਾਸ਼ਾਈਭਾਸ਼ਾਈ ਰਝੁਾਨਰਝੁਾਨਰਝੁਾਨਰਝੁਾਨ 
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱਚ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਤਾ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘਟ ਿਰਹਾ ਦਬਦਬਾ 
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਅਸ  ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਵੇਖ ਆਏ ਹਾ ਂਿਕ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ 
ਿਜਹਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ (ਮਹਾਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਹਦ ੇਪੁਰਾਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭੁਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਕੇ) ਿਸੱਿਖਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਜਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਖਤਮ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ ੈਜਾ ਂਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਿਖਆ 
ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵੱਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਇਵ ਹੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹੈ। 

2000 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤੀਸ਼ਤ 40 ਤ ਵੀ ਘੱਟ 
ਹ ੈਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਤੇ ਸਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾ ਂਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਰਾਹ  ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹ ।  

ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਬਣ ਚੱੁਕੀ ਹ ੈਿਕ ਜੇ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਿਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਆ ਦੀ ਹੋਵੇ 
ਤਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸਨੰੂ ਸਭ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਿਪੱਛੇ ਿਜਹ ੇਪਿਸੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ 'ਦ ਇਕਾਨਾਿਮਸਟ' ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਂ(ਇੰਗਲਡ) ਵੱਡ ੇਘਾਟੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਇੰਗਲਡ ਵਾਸੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆ ਂਟੂਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਰ ਿਕਧਰ ਨੰੂ ਹ:ੈ 

''ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" 
[Stephanie Bell Rose, The Goldman Sachs Foundation; Vishakha Desai, The Asia Society 
www]. 

''ਿਜਵ-ਿਜਵ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਪੜਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਰਹ ੇਹਨ, 
ਮਾਿਹਰਾ ਂਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ 
ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" [Asia Society news 2nd April, 2009,]. 

''ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 20ਵ  ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, 21ਵ  ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ 
ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਸਿਥਤੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹ  ਰਹੇਗੀ।" [David Graddol. 2000 (1997).  The Future 
of English? A guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st 
century.  The Bitish Council]. 

 ''ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵੱਚਲਾ ਨੇੜਲਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਥੋੜ-ਿਚਰਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੁਲਾਰ ੇਸਭ ਤ 
ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਨਵ  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਦ ੇਸਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਹ  ਹੈ।" (ਉਹੀ) 

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰ ੇਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂ
ਹ ੋਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ  ਹਨ। 

ਇਥ ਤੱਕ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ 
ਤ ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹਨ (ਹ ੈਤਾ ਂਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਗਲਤ, ਪਰ ਇਸ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ ਉਭਾਰ ਿਕਵ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ)ੈ।  

ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ 2007 ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ 2000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਸੀ [USA Today, 20th 
November, 2007] 

ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਤਾ ਂਮਾ-ਂਿਪਉ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਸੱਖਣ ਲੱਗ ਰਹ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਸੱਖਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਣ [Education Update, 15 March 2013]।  

 ''ਿਵਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹ ੇਪਭਾਵ ਨੰੂ ਕਬੂਲਦ ੇਹਏੋ, ਪਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾ ਂਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ।" [BBC News (www) 6th December, 2007]. 



ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ – ਡਾ. ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ 

ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਯੁਗ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ  www.5abi.com 
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ਇਥ ਤੱਕ ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਧਾਨ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਰਹ ੇਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ 1990 ਿਵੱਚ 3 
ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ  ਬੋਲਦੇ।  2000 ਜੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੰਿਖਆ 
4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹ ੋਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਅਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਤ ਿਕਧਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂ
ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

1980 ਤ 2011 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਘਰ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 140 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੂਰਬਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਚਾਰ-ਤੰਤਰ (media) 'ਚ ਬਾਹਰ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਬੂਤ 
ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ: 1983 ਿਵੱਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਤ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜੋ 1996 
ਿਵੱਚ ਘਟ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ। 

ਇੰਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ  ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਧਾਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾ ਂਖੇਤਰਾ ਂਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਦਨੋ-
ਿਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਿਕਸਮ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਨੈ ਟ, ਕੰਿਪਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਿਬਜਲ-ਿਕਤਾਬਾ ਂ(ਈ-ਬੁਕਸ) ਆਿਦ) ਿਵੱਚ 
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੇ ਵਣਜ-ਿਵਉਪਾਰ 'ਤੇ ਪਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹ  ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਣ ਸਾਡ ੇਿਕੰਨੇ ਿਸੱਿਖਆਵੀ, ਆਰਥਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ। 

5 ਅੰਗਰਜ਼ੇੀਅੰਗਰਜ਼ੇੀਅੰਗਰਜ਼ੇੀਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇਤਤੇੇਤ ੇਟੇਕਟੇਕਟੇਕਟੇਕ ਰੱਖਣਰੱਖਣਰੱਖਣਰੱਖਣ ਦੇਦਦੇੇਦੇ ਕੁਝਕੁਝਕੁਝਕੁਝ ਹੋਰਹੋਰਹੋਰਹੋਰ ਗਭੰੀਰਗਭੰੀਰਗਭੰੀਰਗਭੰੀਰ ਨੁਕਸਾਨਨੁਕਸਾਨਨੁਕਸਾਨਨੁਕਸਾਨ 
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੋੜ ਵਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਪਰ ਅਸ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ 
ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸ  ਅੰਰਗੇਜ਼ੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹ  ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਣ 
ਬਹੁਤ ਵੱਡ ੇਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ। ਜੇ ਅਸ  ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨਹ  ਿਸੱਖਾਂਗੇ ਤਾ ਂਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ 
ਸਮ ਿਵੱਚ ਿਨੱਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡ ੇਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਿਜਹੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਹਨ। ਪਰ ਅਸ  
ਭਿਵੱਖ ਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾ।ਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰ ੇਦੇਸ਼ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਪਰ ਅਸ  ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾ 
ਰਹ ੇਹਾਂ। ਇਸ ਤ ਸਾਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ ੈਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਿਰਹਾ ਿਹੱਸਾ 
ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। 1950 ਿਵੱਚ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ 1.78 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 1.50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹ 
ਿਗਆ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਕੰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਹ ੈਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 
ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਪਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹ ੈਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾ ਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 'ਕਾਣੀ 
ਘੋੜੀ ਅੰਨੇ ਸਵਾਰ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਾ ਂਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਫਾਰਮੀ ਪੀੜੀ ਿਤਆਰ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਜੋ ਨਾ ਆਪਣੀ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਨਾ ਸਾਿਹਤ, ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਡੂੰਘ ੇਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਨੇ ਉਦ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂ
ਨੰੂ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਗਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਉ ਚ ਵਰਗ ਨੇ ਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਡੂੰਘਾ ਦਫਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਤਾ ਂ
ਿਵਚਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਧੋਤੀ ਪਿਹਨਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਾਏ-ਬਾਏ ਆਖ ਕੇ ਟਾਈ-
ਵਾਈ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। 

6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ    ਖਤਮਖਤਮਖਤਮਖਤਮ    ਿਕਵਿਕਵਿਕਵਿਕਵ    ਹੁਦੰੀਆਂਹੁਦੰੀਆਂਹੁਦੰੀਆਂਹੁਦੰੀਆਂ    ਹਨਹਨਹਨਹਨ 
ਹੇਠਲੀਆ ਂਟੂਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹ ੋਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤ ਵੱਡ ੇਕਾਰਣਾ ਂਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ: 

“ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਤਜ ਦਦੇ 
ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ  ਦਦੇ। ਇੰਜ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਬੁਲਾਰ ੇਇਸ ਨੰੂ ਿਪੱਠ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਨਵ  ਭਾਸ਼ਾ 
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਂਨਹ  ਮੱਲ ਲਦੀ। [McMahon,1994:285]. 
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''ਿਸੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਮਟ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੰੂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲਾ ਂਦਾ ਕਦਰੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ।" [Eckert. T. et al, 2006]. 

ਇਹਨਾ ਂਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵੱਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾ ਂਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਿਮਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ( ਭਾਸ਼ਾ 
ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਯੂਨੈਸਕੋ (2003) ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖ (ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ, ਿਫਲਹਾਲ, ਅੰਕ 17, ਮਾਰਚ 2013) ਵੇਖ)ੋ। 

7 ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵਿਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਿਹੱਸ ੇਲੈ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹ ੋਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਮ ਕੁਝ ਿਹੱਸ ੇਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ ਛੇਤੀ 
ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਚਾਰਾ ਂਿਵਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਰਸਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਛਾਪ ਵੀ ਚੱੁਕਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾ ਰਾਹ  ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੱੁਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਹਨਾ ਂਿਵਚਾਰਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਹੰਦੀ ਰੂਪ ਵੀ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ ਤਾ ਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਘੇਰ ੇਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਂਕੋਲ ਪੱੁਜਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਮਾਤ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਸਾਰ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹ ੈਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਪੜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਹੱਸਾ 
ਪਾਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਇਸ ਵੇਲੇ ਿਜੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜਾ ਸੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਿਤਹਾਸਕ 
ਘਾਟੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਵਦਵਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਖੋਜਾ ਂਿਵਚ ਟੂਕਾਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਸਭਨਾ ਂਿਵਦਵਾਨਾ ਂਦਾ 
ਮ ਹਾਰਿਦਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹ ੈਿਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੰੂ ਏਨਾ ਵੱਡਾ 
ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਿਮਲ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
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