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ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਨਿ ਨਦੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਬਰਤਾਿੀਆਾਂ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਨਿਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਨਿਚ ਿੈ। ਇਿ ਓਸ ਿੇਲੇ ਨਕਿਾ ਜਾ ਨਰਿਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਨਕ 

ਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਿੈ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਨਿਚ ਯਥਾਯੋਿ ਬੋਲਬਾਲਾ ਿੈ । ਕਈਆਾਂ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਿਚ 

ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਿ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਿੀ ਜਾਣ ਲਿੱਿ ਪਈ ਿੈ। ਕਈਆਾਂ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਨਿਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਸਲਰ ਿੀ ਚੁਣੇ ਿਏ ਿੋਏ 

ਿਿ। ਪਰੰਤੂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨਦਖ਼ਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਸ ਦੇ ਭਨਿਿੱਖ਼ ਿੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਿਚ ਪਾਉਣ ਿਾਨਲਆਾਂ ਨਿਚ ਅੰਿਰੇਜ਼ਾਾਂ ਦਾ 

ਿਿੀਂ ਬਲਨਕ ਸਾਡੇ ਿੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਿਿੱਥ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਬਰਤਾਿੀਆਾਂ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਿ ਦੀ ਪਰਿਤੀ ਲਈ ਸੁਨਿਰਦ, ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ 

ਇੰਡੀਅਿ ਸਟਾਈਲ ਪੌਨਲਟਨਕਸ ਤੋਂ  ੁਕਤ ਲੋਕਾਾਂ ਿੂੰ ਯਤਿਸ਼ੀਲ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। ਸੋ ਆਓ ਨਿਨਦਅਕ ਆਦਾਨਰਆਾਂ, ਪਰਸਾਰਣ 

 ਾਨਧਅ , ਿੈਬ ਸਾਈਟਸ, ਫ਼ੇਸਬੁਿੱਕ, ਇੰਟਰਿੈਟ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਿੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਿਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਅਜੋਕੇ ਿਾਨਣਆਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਲ ਾਾਂ ਆਨਦ 

ਉੱਤੇ ਿਜ਼ਰ  ਾਰੀਏ।  

 

ਬਰਤਾਿਿੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਿਿੱਲ ਿਾਸਤੇ ਬਚਿਬਿੱਧ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਪਰਿਾਸੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਬਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਿ  ਲਟੀਕਲਚਰਲ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਿੱਸਾ ਿੈ। ਇਸ ਕੰ  ਿਾਸਤੇ ਉਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਨਿਚ ਿੋਰਿਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ਼ ਿਾਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਾਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ 

ਰਿੱਖ਼ਣ ਲਈ ਿੀ ਫ਼ੰਡ ਨਦੰਦੀ ਿੈ। ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਬਸ਼ਰਤਾ ਨਕ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਇਸ ਕੰ  

ਿਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਾਂਦੇ ਪੈਨਸਆਾਂ ਿੂੰ ਜਸਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ। ਅਿਰ ਨਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿੂੰ ਪੜ੍ਹਿ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਿੀ ਿਾ ਿੋਣ ਤਾਾਂ 

ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਭਾਿ ਟੈਸ ਅਦਾਅ ਕਰਿ ਿਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਨਕਉਂ ਖ਼ਾਿ  ਖ਼ਾਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝਿੱਲਣ? ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਾਂ 

ਕਲਾਸਾਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਿੀ ਪਰ ਉਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਿਾ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਏਸ ਿਿੱਦ ਤੀਕ ਘਟ 

ਿਈ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਅਨਧਆਪਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਿਖ਼ਾਿਾਾਂ ਿੀ ਜਸਟੀਫ਼ਾਈ ਿਿੀਂ ਸੀ ਿੋ ਰਿੀਆਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਿਹ ਾਾਂ 

ਕਲਾਸਾਾਂ ਿੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿੋਂ  ਇਿਕਾਰੀ ਿੋ ਿਏ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿੂੰ ਪੁਿੱਨਿਆ ਨਿਆ ਤਾਾਂ ਉਿਹ ਾਾਂ ਿੇ ਆਨਖ਼ਆ ਨਕ ਸਾਿੂੰ ਇਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਨਰੰਿ 

ਲਿਦਾ ਿੈ ਤੇ ਕਈ ਿੇਰ ਸਾਿੂੰ ਅਨਧਆਪਕ ਦੀਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਿੀ ਸ ਝ ਿਿੀਂ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਤੇ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਨਿਚ ਨਲਖ਼ੇ ਿੋਏ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਿੀ 

ਸ ਝ ਿਿੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈਆਾਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਨਿਚ ਨਬਆਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਿਾਰੇ ਿੇ ਸਾਿੂੰ ਬਿੁਤਾ ਕੁਝ ਸ ਝ ਿਿੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

ਆ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਨਧਆਪਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਿੋਏ ਿੋਏ ਿੁੰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹ ਾ ਿੂੰ ਇਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਸ ਝ 

ਿਿੀਂ ਿੁੰਦੀ।ਕਈ ਿੇਰ ਇਿ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਿਿੱਲ ਿੂੰ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਿਿੀਂ ਸ ਝਾ ਸਾਕਦੇ ਿੁੰਦੇ ਨਕਉਂਨਕ ਉਿ 

ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ  ੁਿਾਰਤ ਿਿੀਂ ਰਖ਼ਦੇ ਿੁੰਦੇ।  

 

ਸਭ ਤੋਂ ਬੜ੍ੀ ਸ ਿੱਨਸਆ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਸਰ ਿੀ ਠੀਕ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦੀ। ਕਈ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਚ ਜੰ ੇ ਪਲ਼ੇ ਤੇ 

ਪਰਿਾਿ ਚੜ੍ਹ ੇ ਲੇਖ਼ਕਾਾਂ ਿੇ ਨਲਖ਼ੀਆਾਂ ਿੋਈਆਾਂ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਿ। ਇਿ ਿਾ ਨਸਰਫ਼ ਇੰਿਲੈਂਡ ਨਿਚ ਜੰ ੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਿਾਰੇ ਿੀ ਕੁਝ ਿਿੀਂ ਜਾਣਦੇ 

ਿੁੰਦੇ ਸਿੋਂ ਉਿ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨਿਚ ਆਏ ਿੀ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦੇ ਤਾਾਂ ਜੁ ਉਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਿਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿੁੰਦੇ। ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਐਗ਼ਜ਼ਾ ਨਿੰਿ 

ਬੋਰਡ ਨਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੂੰ ਏਸ ਪਾਸੇ ਨਧਆਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਕੁਝ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਇਿੱਥੇ ਿਸਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੇ ਿੀ ਨਲਖ਼ੀਆਾਂ ਿਿ। ਉਿਹ ਾ ਿੂੰ 

ਕਰੈਨਡਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਿ ਕਾਫ਼ੀ ਿਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਲੇਖ਼ਕ ਿੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਪਰਭਾਿਤ ਿੁੰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹ ਾਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ 

ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਬੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਨਸਸਟ  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿੱਖ਼ ਰਿੇ ਿੁੰਦੇ ਿਿ। ਭੂਿੋਲਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਨਿਣਾ ਿੀ 

ਕਾਫ਼ੀ ਿਿੀਂ ਿੈ ਸਿੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀ  ਾਿਨਸਕਤਾ ਸ ਝਣੀ ਿੀ ਆਿਸ਼ਕ ਿੈ। ਇਿੋ ਿੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਿੀਂ ਿੈ ਨਕ ਿਾਿਕ ਨਸੰਘ, ਗ਼ੁਲਜ਼ਾਰੀ 

ਲਾਲ ਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਅਤੇ ਿੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਨਸੰਘ ਆਨਦ ਿਧੀਆ ਨਲਖ਼ਾਰੀ ਸਿ, ਇਸ ਲਈ ਉਿਹ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਲਖ਼ੀਆਾਂ ਿੋਈਆਾਂ 

ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਲਾਉਣੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿ।ਇਿ ਸ ਝਣ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਨਕ ਇਿਹ ਾਾਂ ਿੂੰ ਇੰਿਲੈਂਡ ਜਾਾਂ ਨਬਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਿਚ ਜੰ ੇ ਪਲ਼ੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਸ ਝ 

http://www.5abi.com/
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ਿੀ ਸਕਣਿੇ ਜਾਾਂ ਿਿੀਂ? ਇਥੇ ਇਿ ਿਿੱਲ ਦਸਣੀ ਿਾਜਬ ਿੈ ਨਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਲੇਬਸ ਨਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖ਼ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਿੀ 

ਲਿਾਈਆ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਿ। ੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਕਤਾਬ "ਸੁ ੰੁਦਰੋਂ ਪਾਰ" ਿੀ ਏ ਲੈਿਲ ਨਿਚ ਲਿੱਿੀ ਰਿੀ ਿੈ।  ੈਂ ਇਸ ਦੇਸ ਿਾਰੇ ਿੀ ਿ ੇਸ਼ਾ 

ਨਲਨਖ਼ਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਇਿਹ ਾਾਂ ਲੇਖਾਾਂ, ਕਿਾਣੀਆਾਂ ਤੇ ਕਨਿਤਾਿਾ ਿਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ 

ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋਣਿੇ।  

 

ਕਈ ਸਾਲ ਿੋਏ  ੇਰੀ ਇਕ ਕਿਾਣੀ "ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ" ਇਕ ਸੰਪਾਦਤ ਪੁਸਤਕ "ਦੋ ਨਕਿਾਰੇ" ਨਿਚ ਸ਼ਾ ਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਾਣੀ 

ਨਿਚ ਸੈਕਸ ਦਾ ਿੀ ਨਜ਼ਕਰ ਿੈ ਤੇ ਇਿ  ੇਰੀਆਾਂ ਦੋ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਨਿਚ ਿੀ ਸ਼ਾ ਲ ਿੈ ਤੇ "ਪਰੀਤ ਲੜ੍ੀ" ਤੇ "ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ" ਅਨਦ ਪਿੱਤਰਾਾਂ ਨਿਚ 

ਿੀ ਿਪ ਚੁਿੱਕੀ ਿੈ। ਇਸ ਕਿਾਣੀ ਿੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਿੀਂ ਨਕਿਾ ਨਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕ "ਦੋ ਨਕਿਾਰੇ" ਏ ਲੈਿਲ ਨਿਚ ਲਿੱਿੀ ਤਾਾਂ ਕੁਝ 

 ਾਨਪਆਾਂ ਿੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ ੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।  ੈਿੂੰ ਇਿ ਜਾਣ ਕੇ ਿੈਰਾਿੀ ਿੋਈ ਨਕ ਲੇਖ਼ਕ ਿੁੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੀ ਿਿੀਂ ਸੀ 

ਨਕ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਏ ਲੈਿਲ ਨਿਚ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਪਰ ਇਿ ਿਿੱਲ  ੈਂ ਕਨਿਣਾ ਚਾਿੁੰਦਾ ਿਾਾਂ ਨਕ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਇਥੇ 'ਸੇਕਰਡ 

ਕਾਓ' ਿਿੀਂ ਿੈ। ਇਥੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਿਚ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਿੀ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਟੈਲੀਿੀਯਿ, ਨਿਨਿਆਪਿਾਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਰ ਥਾ 

ਸੈਕਸ ਜਾਾਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਿਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਆ  ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਭਾਿੇਂ ਨਕ ਇਿ ਿਿੱਲ ਿੀ  ੰਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਨਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ 

ਸੈਕਸੂਐਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਿ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਲੇਨਕਿ ਇੰਿਲੈਂਡ ਿਸਦੇ ਸਾਡੇ ਅਿੇਕਾਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰੀ ਿਿ ਨਕ 

ਉਿਹ ਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਨਚਆ ਿੂ ਸੈਕਸ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਿੀ ਪਤਾ ਿੈ। ਖ਼ੈਰ  ੇਰੀ ਉਿ ਕਿਾਣੀ "ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ" ਿੇਕੜ੍ ਿੂੰ ਉਸ ਨਕਤਾਬ ਨਿਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਿਾ 

ਜਾਣ ਲਿੱਿੀ ਜਾਾਂ ਕਿੱਢ ਨਦਿੱਤੀ ਿਈ ਪਰ ਸ ੁਿੱਚੀ ਨਕਤਾਬ ਿਾ ਿਟਾਈ ਿਈ। ਨਜਸ ਦਾ  ਤਲਬ ਇਿ ਿੋਇਆ ਨਕ ਇਸ ਕਿਾਣੀ ਦੀ  ੰਿ 

ਿੋਰ ਿੀ ਿਧ ਿਈ। ਿੋਰ ਇਿਿੈਸਟੀਿੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚਿੱਨਲਆ ਨਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੋਰਸਾਾਂ ਨਿਚ ਲਿਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ 

ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਿੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿੀ ਿਿੀਂ। ਉਿ ਿੋਰਿਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਿਿ। ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਸ ਘਟਿਾ ਤੋਂ ਤਾਾਂ ਇਿੋ ਿੀ ਪਤਾ 

ਚਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਘਟਿਾ ਪੁਰਾਣੀ ਿੈ ਤੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੁਣ ਿਾਲਾਤ ਬਦਲ ਿਏ ਿੋਣ ਪਰ ਇਕ ਿਿੱਲ ਯਕੀਿੀ ਿੈ ਨਕ ਇਿੱਥੋਂ ਦੇ 

ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਿਾਣ ਦੀਆਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਦੀ ਕ ੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਨਿਕੀਕਾਤ ਦੌਰਾਿ  ੈਿੂੰ ਇਿ ਿੀ ਪਤਾ ਚਿੱਨਲਆ ਨਕ 

ਕੋਰਸਾਾਂ ਨਿਚ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਲਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਬੋਰਡ ਨਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੂੰ ਕੋਰਸਾਾਂ ਨਿਚ ਲਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਇਿਹ ਾਾਂ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਿੂੰ ਪੜ੍ਹਿ ਦੇ ਪੈਸੇ 

ਿਿੀਂ ਨ ਲ਼ਦੇ ਤੇ ਉਿ ਇਸੇ ਲਈ ਇਿ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਿਿੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ  ੇਰਾ ਸਿਾਲ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਲੋਕ ਅਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਕੰ  ਕਰਿ ਦਾ 

ਇਰਾਦਾ ਰਖ਼ਦੇ ਿਿ ਤਾਾਂ ਇਿਹ ਾਾਂ ਿੂੰ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਕੰ  ਿਾ ਕਰਿ। ਕੇਿਲ ਉਿੀ ਲੋਕ ਇਿ ਕੰ  ਕਰਿ 

ਨਜਿੜੇ੍ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਪਰਿਤੀ ਲਈ ਿੀ ਕੰ  ਕਰਿਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਿਾ ਿੋਣ। ਿੁਣ ਇਿ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਨਕ 

ਇਿ ਐਗ਼ਜ਼ਾਨ ਨਿੰਿ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਇਥੇ ਚਾਲ਼ੀ ਚਾਲ਼ੀ ਪੰਜਾਿ ਪੰਜਾਿ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨਲਖਣ ਿਾਨਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਉਂ ਿਿੀਂ ਜਾਣਦੇ? 

ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਅਿੁਦੇ ਦੇ ਿਿੱਕਦਾਰ ਨਕਿੇਂ ਿਿ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਿ ਨਕਿੇਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ? ਇਿਹਾਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਤਨਿ ਤੀਕ ਜਾਣ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ।ਸਾਿੂੰ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਇਿ ਜਾਿਣ ਦੀ ਨਕ ਕੋਰਸਾਾਂ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਾਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਿਟਾਉਣ ਿਾਲੇ ਇਿ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਿਿ? 

ਇਿਿਾਾਂ ਿੂੰ ਕੌਣ ਐਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਿਹ ਾਾਂ ਦੀ ਨਲਆਕਤ ਦਾ  ੁਲੰਕਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਿੈ? ਨਸਲੇਬਸ ਨਿਚ ਲਿਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੀ 

ਨਕਤਾਬ ਨਿਚਲੀ ਸ ਿੱਿਰੀ ਿੂੰ ਕੌਣ ਪਰਖ਼ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ  ੰਿਿਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ੰ ੇਿਾਰੀ ਨਕਸ ਦੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਤੇ ਲੇਖ਼ਕ ਿੂੰ 

ਇਸ ਚੋਂ ਕੀ ਨ ਲਦਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਕੀ ਨ ਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?ੈ ਇੰਿਲੈਂਡ ਦੀਆਾਂ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਪਬਨਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਨਿਚ ਲਿਾਈਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿੱਟੀ ਨਕਸ ਿੂੰ ਜਾਾਂਦੀ ਿ?ੈ  

 

ਸਾਿੂੰ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਸਆਸਤ ਦੀ ਪੈਟਰੋਿਾਈਨਜ਼ੰਿ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਿਾਲ਼ੀ ਿਿੱਲ ਿਿੀਂ ਭੁਿੱਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ । ਕਈ ਿੇਰ ਇਿ ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਪਾਲਸੀ 

ਿੀ ਿਰਤਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੀ ਇਿ ਜੋ  ੰਿਦੇ ਿਿ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤਾਾਂ ਨਕ ਇਿ ਆਪੋ ਨਿਚ  ਸ਼ਰੂਫ਼ ਰਨਿਣ ਤੇ  ੁਿੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨਸਆਸਤ ਸਾਡੇ 

ਿਿੱਥ ਨਿਚ ਿੀ ਰਿੇ। ਸਾਊਥਾਲ, ਬਰੈਡਫ਼ੋਰਡ, ਬਰਨ ੰਘ , ਡਰਬੀ ਤੇ ਕਿੈਂਟਰੀ ਆਨਦ ਦੇ ਇਲਾਨਕਆਾਂ ਦਾ ਿੁਣ ਇਿ ਿਾਲ ਿੈ ਨਕ ਕਈਆਾਂ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਾਡੇ ਿੀ ਬਿੱਚੇ ਿਿ। ਨਚਿੱਟੇ ਅਨਧਆਪਕ ਇਿਹੀਂ ਸਕੂਲੀਂ ਨਟਕਦੇ ਿੀ ਿਿੀਂ ਤੇ ਕਈਆਾਂ ਿੂੰ ਸਾਡੇ ਨਸਆਸੀ 

ਲੰਬੜ੍ਦਾਰਾਾਂ ਿੇ ਨਟਕਣ ਿੀ ਿਿੀਂ ਨਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ ਿਿਰਿਰਾਾਂ ਿੂੰ ਏਿੀਆਾਂ ਪਾਿਰਜ਼ ਦੇ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਿਿ ਨਕ 

ਅਨਧਆਪਕਾਾਂ ਤੇ  ੁਿੱਖ ਅਨਧਆਪਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਿੱਿ ਪਰਤੀਤ ਿੀ ਿਿੀਂ ਰਨਿ ਿਈ। ਕਈ ਿੇਰ ਇੰਝ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਨਕ  ੁਿੱਖ ਅਨਧਆਪਕ ਸਕੂਲ 

ਦਾ ਨਿਨਦਅਕ ਕੰ  ਕਰਿ ਿਾਲੋਂ  ਏਸ ਨਚੰਤਾ ’ਚ ਿੜੁ੍ਿੱਚ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਿਰਿਰਜ਼ ਿੂੰ ਨਕਿੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿੱਖਣਾ ਿੈ। ਇਕ  ਲਟੀ 

ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਇਿ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਦੁਜੀਆਾਂ ਕੌ ਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਨਚਆ ਦੀ ਪਰਨਸ਼ਠਭੂ ੀ ਿੂੰ ਸ ਝ ਸਕਦੇ ਿੋਣ। 

ਪਰ ਇਿ ਬਿੁਤ ਿਿੱਡੀ ਸ ਿੱਨਸਆ ਿੈ ਨਜਸ ਿਿੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੂੰ ਨਧਆਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ।ਇਕ ਿੇਰ ਏਸ਼ੀਅਿ ਬਿੱਨਚਆ ਿੂੰ ਬਿੱਸਾਾਂ ਰਾਿੀ 

ਦੁਨਜਆਾਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਿਚ ਨਲਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀ  ਿੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਪਰ ਉਿ ਿੀ ਨਸਰੇ ਿਿੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ੀ।  

 

ਇਕ ਪਰਿਤੀਿਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਨਿਰਦ ਲੇਖਕ ਿਜੋਂ  ੈਂ ਕਨਿਣਾ ਚਾਿਾਾਂਿਾ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿੂੰ ਬੜ੍ਹ ਾਿਾ ਨ ਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਿੂੰ 

ਿਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਿੀਂ ਨ ਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਿਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਫੁਿੱਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਅਿੁਸ਼ਾਸਿ, ਇਕ ਫਾਰ ੂਲੇ ਿੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। 



ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਧਿਅਮ ਧਵਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਧਵਿੱ ਖ਼  
- ਡਾ.ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ,  ਲੰਡਨ 
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ਇੰਝ ਕਰਿ ਿਾਸਤੇ ਤੁਿਾਿੂੰ ਉਿ ਲੋਕ  ੂਿਰੇ ਕਰਿੇ ਪੈਣਿੇ ਨਜਿੜੇ੍ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁਿੱਖੇ ਿਾ ਿੋਣ ਸਿੋਂ ਸੁਨਿਰਦ ਨਕਸ  ਦੇ ਪੜ੍ਹ ੇ ਨਲਖੇ 

ਨਿਅਕਤੀ ਿੋਣ ਤੇ ਉਿਹ ਾ ਿੂੰ ਸਾਨਿਤਕ ਸੂਝ ਿੀ ਿੋਿੇ। ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ ਨਕ ਿੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਖ਼ਾਉਣ ਿਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਰੁਨਚਿੱਤ ਿਿ ਪਰ 

ਉਿਹ ਾਾਂ ਦੀ ਿੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਾ ਿੈ।ਅਕਸਰ ਿੀ ਇਿਹੀਂ ਥਾਿੀਂ  ੁਫ਼ਤ ਨਿਚ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ।ਇਕ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈਡ ਅਨਧਆਪਕ  ੁਫ਼ਤ 

ਦੀ ਸੇਿਾ ਨਕੰਿੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ?  

 

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੇ ੀਆਾਂ ਿੂੰ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਏਸ ਿਿੱਲ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚਣ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਅਨਧਆਪਕਾਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 

ਕੀ ਿੋਿੇ ਤੇ ਉਿਹ ਾਾਂ ਿੂੰ ਨਕੰਝ ਪਰਨਖਆ ਜਾਿ?ੇ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਾਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸਰਜੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਿੌਕਰੀਆਾਂ ਦਾ  ੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀ 

ਿੈ? ਜੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਏ ਲੈਿਲ ਆਨਦ ਨਿਚ ਲਿੱਿਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ ਇਿ ਲੋਕ ਐਿਾਲਾਈਜ਼ ਨਕੰਝ 

ਕਰਦੇ ਿਿ? ਇਿ ਿੀ ਪਤਾ ਲਿੱਿਾ ਿੈ ਨਕ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਿ ਿੂੰ ਿੀ ਕਨਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਿੀ ਕੰਪਿੀਆਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਿੀ 

ਆਰਡਰ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਰਿੇ ਿਿ। ਇਿ ਿਿੱਲ ਏਸ਼ੀਅਿ ਨਕਤਾਬੀ ਅਤੇ ਨ ਉਨਜ਼ਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਨਿਨਦਅਕ  ਨਿਕਨ ਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ 

ਢੁਿੱਕਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਨਰਆਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ  ੰਿਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਿ ਤਾਾਂ ਕਰੰਸੀ ਰੇਟ ਨਿਚ ਕੀ 

ਕੋਈ ਿੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਤਾਾਂ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦੀ?  

 

ਇਕ ਿੇਰ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ੋਿ ਆਇਆ ਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਿਰ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਾਂ ਿੂੰ ਆਖੋ ਨਕ ਉਿ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਆਇਆ ਕਰਿ ਤੇ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਿਾਇਆ ਕਰਿ। ਅਿਰ ਉਿ ਇੰਝ ਿਿੀਂ ਕਰਿਿੇ ਤਾਾਂ ਕੌਂਸਲ ਿਲੋਂ  ਨ ਲ਼ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ 

ਿੋ ਜਾਣਿੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੁਨਿਰਦਤਾ  ੈਿੂੰ ਬਿੁਤ ਚੰਿੀ ਲਿੱਿੀ। ਉਸ ਿੇ ਬੜ੍ੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਿਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਕਨ ਉਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਕਿੱਠੇ 

ਕੀਤੇ।  ੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਿੂੰ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਨਕ ਇੰਿਲੈਂਡ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਨਿਤ ਿੂੰ ਨਚਰੰਜੀਿ ਰਿੱਖ਼ਣ ਲਈ 

ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਚੋਂ ਿੀ ਇਿਹ ਾਾਂ ਿੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕਉਂਨਕ ਫ਼ੰਡ  ੈਿੇਜਰਜ਼ ਿੂੰ 

ਕਿਨਿੰਸ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਦਿੱਨਸਆ ਜਾਿੇ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿ ਿਾਨਲਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕ ੀ ਿਿੀਂ ਿੈ।  ੈਂ ਬਿੁਤ 

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਿੀ ਉਦਾਿਰਣ ਨਦਿੱਤੀ ਨਕ ਨਕੰਝ  ਾਨਪਆ ਅਤੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਨਦਲਚਸਪੀ ਕਾਰਿ ਕੌਂਸਲਾਾਂ ਿੇ ਬੜ੍ੀਆਾਂ ਸੁਿਣੀਆਾਂ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਾਂ ਲਿਦੀਆਾਂ ਕਲਾਸਾਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ ਿਿ।ਇਿੋ ਿਾਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਦਾ ਿੋਣਾ ਿੈ ਅਗ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਿਾ ਿੋਏ ਤਾਾਂ। 

ਦੂਸਰੇ ਨਦਿ  ੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪਰੋਿਰਾ  ਨਿਚ ਿੀ ਬਿੁਤ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ  ੈਿੂੰ ਿਿੀਂ ਲਿਦਾ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿੇ ਿੰਭੀਰਤਾ ਿਾਲ਼  ੇਰੀ ਜਾਾਂ 

 ੇਰੇ ਨਜਿੇ ਿੋਰ ਦੋਸਤਾਾਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਦਾ ਿੋਨਟਸ ਨਲਆ ਿੋਿੇ।  

 

ਅਜਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਨਪਊਟਰ ਦੇ ਦੌਰ ਨਿਚ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ਼ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਿੱਕੀ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਿਰਿੇ ਕੰਨਪਊਟਰ ਟੈਕਿੌਲੋਜੀ ਤੋਂ 

ਲਿਭਿ ਕੋਰੇ ਬੰਦੇ ਿੀ  ਜਬੂਰ ਿੋ ਿਏ ਿਿ ਨਕ ਇਸ ਟੈਕਿੋਲੋਜੀ ਿੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸਿੱਨਖਆ ਜਾਿੇ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਬਿਾਾਂ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਿਿੀਂ ਿੈ। 

ਫ਼ੇਸਬੁਿੱਕ, ਈ  ੇਲ, ਟਨਿਿੱਟਰਜ਼ ਤੇ ਬਲੌਗ਼ਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਉਪਲਿੱਭਦ ਿੈ।  ੈਿੂੰ ਇਿ ਕਨਿਣ ਨਿਚ ਿੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਨਕ 

ਨਜਿੜੇ੍ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਪਆਰੇ ਕੰਨਪਊਟਰ ਟੈਕਿੌਲੋਜੀ ਤੋਂ ਿਾਕਫ਼ ਿਿ ਉਿ ਨਖ਼ੜੇ੍  ਿੱਥੇ ਿੋਰਿਾਾਂ ਿੂੰ ਨਸਖ਼ਾਉਂਦੇ ਿਿ। ਇੰਝ ਕਰਿ ਿਾਲ਼ 

ਿਲੋਬਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇ  ਿੋ ਨਿਆ ਿੈ। ਫ਼ੇਸਬੁਿੱਕ ਉੱਤੇ ਕਈ ਿਰੁਿੱਪ ਕਾਇ  ਿੋ ਿਏ ਿਿ। ਭਾਿੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ 

 ਾਨਧਅ  ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ੋਟੋਆਾਂ ਿਾਪਣ ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਿਿੱਤਤਾ ਿਿੀਂ ਨਦੰਦੇ ਪਰ ਿਧੇਰੇ ਬੁਿੱਧੀਜੀਿੀ ਇਸ ਦੀ ਸਯੋਗ਼ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 

ਿਿ।ਨਜਿੜੇ੍ ਲੋਕ ਆਈ ਨਟਊਿ, ਆਈ ਪੌਡ ਤੇ ਆਈ ਪੈਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸ ਰਿੱਥਾ ਰਖ਼ਦੇ ਿਿ, ਉਿ ਭਲੀ ਭਾਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਿੋ 

ਨਜਿੀ ਟੈਕਿੌਲੋਜੀ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਨਕੰਿੇ ਬੂਿੇ ਖ਼ੋਲਹ  ਨਦਿੱਤੇ ਿਿ।  

 

ਉਿ ਿਕਤ ਿੀ ਗ਼ੁਜ਼ਰ ਚੁਿੱਕਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡੰਿ ਦੀ ਬਿੁਤ ਬੜ੍ੀ ਸ ਿੱਨਸਆ ਸੀ।  ੈਂ ਇਿ ਿਿੀਂ ਕਨਿ ਨਰਿਾ ਨਕ ਿਰਤ ਾਿ ਨਿਚ ਇਿ 

ਨਬਿੱਲਕੁਿੱਲ ਿਿੀਂ ਿੈ ਨਕਉਨਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਬਨਲਸ਼ਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਨਕਰਤ ਿੂੰ ਿੀ ਨਧਆਿ ਿਾਲ਼ ਿਿੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।ਲੇਖ਼ਕ ਨ ਿੱਤਰਾਾਂ ਿੂੰ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਭਾਿੇਂ ਿੌਲੀ ਿੌਲ਼ੀ ਿੀ ਸਿੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ ਿੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਿੀ ਪਰਕਾਸ਼ਕਾਾਂ ਿੂੰ ਭੇਨਜਆ ਕਰਿ। ਅਗ਼ਰ ਿੋ ਸਕੇ 

ਤਾਾਂ ਪੀ ਡੀ ਐਫ਼ ਨਿਚ ਭੇਨਜਆ ਕਰਿ। ਇੰਝ ਕਰਿ ਿਾਲ਼ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਤੁਿਾਡੀ ਰਚਿਾਾਂ ਿਾਲ਼ ਿੇੜ੍ ਿਾੜ੍ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕੇਿਾ। ਇਿ ਿੀ  ੰਿ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਨਕ ਨਜਿੜ੍ੀ ਟਾਈਪ ਕਰਿ ਦੀ ਨ ਿਿਤ ਲੇਖ਼ਕ ਿੇ ਕੀਤੀ ਿੈ ਉਸ ਦੇ ਇਿਜ਼ ਨਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਲੇਖ਼ਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਪੈਨਸਆਾਂ 

ਦੀ ਰਕ  ਨਿਚ ਿੀ ਕ ੀ ਕਰੇ ਨਕਉਂਨਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਤੇ ਪੀ ਡੀ ਐਫ਼ ਿਾਲ਼ੀ ਰਚਿਾ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਨਡੰਿ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀਂ 

ਿੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਿੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਸਾਿੂੰ ਰੌਇਲਟੀ ਨਦਆ ਕਰਦੇ ਸਿ। ਿੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਨਲਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਿਪਿਾਾਂਦੇ ਿਾਾਂ।  ੇਰੀ ਪੁਸਤਕ 

"ਸ ੰੁਦਰੋਂ ਪਾਰ" ਪਰੀਤ ਲੜ੍ੀ ਪਰਕਾਸ਼ਿ ਸ ੂਿ ਿੇ ਿਾਪੀ ਸੀ। ਉੱਡਦੀਆਾਂ ਨਤਿੱਤਲੀਆਾਂ  ਿਰ,  ੌਸ  ਖ਼ਰਾਬ ਿੈ ਤੇ ਅਿੱਿ ਖ਼ਾਣ ਨਪਿੱਿੋਂ ਿਿਯੁਿ 

ਪਬਨਲਸ਼ਰਜ਼ ਿੇ ਿਾਪੀਆਾਂ ਸਿ। ਦੋਿਾਾਂ ਆਦਾਨਰਆਾਂ ਿੇ ਰੌਇਲਟੀ ਨਦਿੱਤੀ ਤੇ  ਾਣ ਰਿੱਨਖਆ।ਉਧਰ ਅਜਕਲ ਿਾਲ ਇਿ ਿੈ ਨਕ "ਸ ੰੁਦਰੋਂ 

ਪਾਰ" ਦੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਿ ਿਪ ਚੁਿੱਕੇ ਿਿ ਨਜਿੜੇ੍ ਨਕ  ੇਰੇ ਨਿਆਿ ਤੋਂ ਨਬਿਾਾਂ ਿੀ ਕਈਆਾਂ ਪਬਨਲਸ਼ਰਾਾਂ ਿੇ ਿਾਪ ਲਏ ਿਿ।ਇਿ  ੇਰੇ ਿਾਲ਼ 

ਿੀ ਿਿੀਂ ਸਭ ਿਾਲ਼ ਿੀ ਿੁੰਦੀ ਿੋਿੇਿੀ।ਜਾਿੀ ਨਕ ਕੁਰਿੱਪਟ ਪਰੈਕਟਸਸ ਦਾ ਿਰ ਪਾਸੇ ਿੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਿੈ।  



ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਧਿਅਮ ਧਵਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਧਵਿੱ ਖ਼  
- ਡਾ.ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ,  ਲੰਡਨ 
 

ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਯੁਿ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਿ  www.5abi.com 

ਰਾਇਲ ਲਨ ੰਿਟਿ ਸਪਾ, ਯ:ੂ ਕੇ: ਨਿਖੇ, 10 -11 ਅਿਸਤ, 2013 

4/6 

 

ਸਾਡੀਆਾਂ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਤਾਾਂ ਪਨਿਲਾਾਂ ਿੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਿਿੀਂ ਿੈ।ਿੁਣ ਤਾਾਂ ਸਿੱਿੋਂ ਿੋਰ ਿੀ  ੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਿੇਿੀ ਨਕਉਂਨਕ ਈ ਬੁਿੱਕਸ ਦਾ 

ਜ਼ ਾਿਾ ਜੁ ਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਈ ਪੈਡ, ਨਕੰਡਲ ਫ਼ਾਇਰ, ਈ ਫ਼ੋਿ ਅਤੇ ਲੈਪ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਘਰਾਾਂ, ਬਿੱਸਾਾਂ, ਿਿੱਡੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿਿਾਈ 

ਜਿਾਜ਼ਾਾਂ ਨਿਚ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਪੜ੍ਹ ੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਿ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਇਿੋ ਿਾਲ ਿੋ ਨਿਆ ਿੈ । ਪਰ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਇਿਹ ਾਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਉੱਤੇ 

ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਿੈ। ਈ ਬੁਿੱਕ ਿੂੰ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕਰਿ ਦੀ ਕੀ ਤ ਿਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ।ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਿਾਲ਼ੇ ਇੰਟਰਿੈਟ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਿਾਸਤੇ 

ਚੰਦੇ ਲੈਂ ਦੇ ਿਿ।ਪਰ ਸਾਡੀ ਿੰਿਾ ਉਲਟੀ ਿੈ। ਲੇਖ਼ਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਰਤ ਦਾ  ੁਿੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ।ਅਸੀਂ ਿੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰ ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਆਾਂ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਧਾਰ ਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸ ਾਜਕ ਭਾਿ ਨਿਆਿਾਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਾਂ ਿਾਲ਼ੇ ਕੰ ਾਾਂ 

'ਤੇ ਬੇਿਿੱਦ  ਾਇਆ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ।ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਿਾਾਂ ਨਕ ਲੇਖ਼ਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੌ  ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿੀ ਕੰ  ਕਰ ਰਿੇ ਿੁੰਦੇ 

ਿਿ।ਨਫ਼ਰ ਉਿਹ ਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਨਕਉਂ ਿਾ  ੁਿੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਿ?ੇ  

 

ਇੰਟਰਿੈਟ ਦੇ ਯੁਿ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੰਟਰਿੈਟ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੀਯਿ ਿੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ ਿੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਿਾਧਾ ਿੋਇਆ 

ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿੀ ਬਿੁਤ ਿਿੱਡੀ ਨਿਣਤੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਅਿੇਕਾਾਂ ਇੰਿਟਰਿੈਟ  ੈਗ਼ਜ਼ੀਿ 

ਿੀ ਨਿਕਲਦੇ ਿਿ। ਆ  ਪਿੱਿ ੀ ਨਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਨਿਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਘਟ ਰਿੀ ਿੈ ਤੇ ਔਿ ਲਾਈਿ ਦੀਆਾਂ ਸੰਨਿਧਾਿਾਾਂ ਨਿਚ ਿਾਧਾ ਿੋ ਨਰਿਾ 

ਿੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਨਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਿਨਸਸਟ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿਾਿਕ ਔਿ ਲਾਈਿ ਿੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖ਼ ਨਲਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਿ 

ਅਿਰ ਚਾਿੇ ਤਾਾਂ ਆਪੇ ਿੀ ਪੇਪਰ ਸਟੇਟ ੈਂਟ ਿੀ ਨਪਰੰਟ ਕਰ ਨਲਆ ਕਰੇ। ਖ਼ੈਰ ਆਪਾਾਂ ਿਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸਾਾਂ। ਬੇਸ਼ੁ ਾਰ ਇੰਟਰਿੈਟ 

ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ  ੈਗ਼ਜ਼ੀਿਾਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰੀਅਤਾ ਨਿਚ ਿਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਬਦਨਕਸ ਤੀ ਿਾਲ਼ 

ਇਿਹ ਾਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਨਿਚਲੇ  ੈਟੀਰੀਅਲ ਕਈ ਿੇਰ ਉੱਚੀ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦੇ।ਅਜੇ ਿੀ ਬਿੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਪਨਰੰਟ ਕੀਤੀ 

ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਕੇ ਿੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਿੁੰਦੇ ਿਿ। ਿੈਸੇ ਿੀ ਨਕਉਂਨਕ ਇੰਟਰਿੈਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ  ੈਗ਼ਜ਼ੀਿ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਨਕਸੇ ਨਕਸ  ਦੇ ਚੰਦੇ 

ਦੀ ਆਸ ਿਿੀਂ ਰਖ਼ਦੇ ਿੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ  ੁਫ਼ਤੋ  ੁਫ਼ਤੀ ਨਿਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੀ ਸ ਾਾਂ ਲਿਉਣ ਦੀ ਿੀ ਇਕ ਿਿੱਦ ਨਿਸਚਤ ਿੋ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਕਈਆਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਿੇ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕੀਤੀ ਨਕ ਕੁਝ ਨਿਿੂਣਾ ਨਜਿਾ ਚੰਦਾ ਰਿੱਨਖ਼ਆ ਜਾਿੇ ਪਰ  ੁਫ਼ਤੋ  ੁਫ਼ਤੀ  ੈਗ਼ਜ਼ੀਿ ਿਾਪਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਿ ਉਿਹ ਾਾਂ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ ਿਿੀਂ ਜਾਣ ਨਦੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਨਜਿੇ ਅਦਾਨਰਆਾਂ ਿੂੰ ਇਸ਼ਨਤਿਾਰ ਿੀ ਬੜ੍ੀ  ੁਸ਼ਕਲ ਿਾਲ ਿੀ ਨ ਲ਼ਦੇ ਿਿ। 

 ੀਡੀਅ  ਿੇਿ, ਡੈਬ ਅਤੇ ਐਫ਼ ਐ  ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਿਾਾਂ ਉਤੇ ਿੀ ਖ਼ਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਿੁੰਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਨਬਨਰਟਿ 

ਨਿਚ ਏਸ਼ੀਅਿ  ਾਰਕੀਟ ਨਿਚ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਿ ਆ ਚੁਿੱਕੀ ਿੈ। ਕੁਝ ਧਾਰ ਕ ਪਰਸਾਰਣ ਅਦਾਰੇ ਿਰ ਤਰਹਾਾਂ ਿਾਲ਼ ਪੈਸੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਿ ਿਲ ਰੁਨਚਿੱਤ 

ਿਿ। ਇੰਿਲੈਂਡ ਨਿਚ  ਾਇਆ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਿ ਦਾ ਿਧੀਆ ਸਾਧਿ ਿੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਾਂ ਿਿ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ ਿੀ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ 

ਿੀ ਕੀ ਕਰਿ?ਇਿਹਾਾਂ ਿੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜ੍ੀ ਤਕੜ੍ੀ  ਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਿਹਾਾਂ ਿੂੰ ਿਰ ਿੇਲੇ ਿੀ  ਾਇਆ ਇਕਿੱਤਰ 

ਕਰਿ ਿਿੱਲ ਲਿੱਿੇ ਰਨਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਇੰਝ ਕਰਿ ਿਾਲ਼ ਇਿਹ ਾਾਂ ਅਦਾਨਰਆ ਿੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨਕਸ  ਦੇ ਪਰੋਗ਼ਰਾ  ਿੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਿਿ। ਇਸੇ 

ਲਈ ਇਿਹਾਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨਿਤਕ ਨਕਸ  ਦੇ ਪਰੋਿਰਾ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੂੰ ਬੜ੍ਹ ਾਿਾ ਦੇਣ ਿਾਲ਼ੇ ਪਰੋਿਰਾ ਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਧਾਰ ਕ 

ਨਕਸ  ਦੀਆਾਂ ਚੈਿਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰੋਿਰਾ ਾਾਂ ਨਿਚ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਉਿਹ ਾਾਂ ਦਾ  ੁਿੱਦਾ ਧਾਰ ਕ 

ਨਸ਼ਖ਼ਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਿੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿੀ ਨਸਿੱਖਣ ਤਿੱਕ ਿੀ  ਨਿਦੂਦ ਰਨਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀ ਿੀ ਦੇ ਕਈਆਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਨਬਲਕੁਲ ਿੀ ਚੰਿਾ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਿੂੰ ਿਜਲ,  ਜਬੂਰ ਿੂੰ  ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੂੰ ਇਜਾਜਤ ਤਾਾਂ ਆ  ਨਜਿੀ ਿੀ 

ਿਿੱਲ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।ਨਕਉਂਨਕ ਇਿਹ ਾਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਤਲਿੱਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਿੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਿ ਨਿਚ ਿੀ ਗ਼ਲਤੀਆਾਂ ਿੁੰਦੀਆਾਂ 

ਿਿ। ਇਿੋ ਿਾਲ ਅਜਕਲ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਿਾਨਣਆਾਂ ਨਿਚ ਿੀ ਿੈ।ਚੰਿੀ  ੰਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਪਿਾਣ ਿਿੀਂ ਿੈ। ਬੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਾਂਸ ਤਾਾਂ 

ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜ੍ਹ ਾਿੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਿੀਂ ਿੋ ਨਰਿਾ।ਕਈ ਲੋਕ ਕਨਿ ਨਦੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੀ ਕੋਈ ਿਿੱਲ ਸ ਝ ਆਿੇ ਜਾਾਂ ਿਾ ਆਿੇ 

ਤਾਾਂ ਿੀ ਨਿਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਚ ਿਸਦੀ ਿਿੀਂ ਪੀੜ੍ਹ ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਿਾਲ਼ ਜੁੜ੍ੀ ਤਾਾਂ ਰਨਿ ਿੀ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਿਲਕੀ ਲਿਦੀ ਿੈ 

ਨਕ ਭੰਿੜ੍ਾ ਬੀਟ ਿਾਲ਼ ਝੰੂ  ਲੈਣਾ ਿੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਿਾਲ਼ ਜੁੜੇ੍ ਰਨਿਣਾ ਿਿੀਂ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਿੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਿਸਟਰੀ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਈਆਾਂ 

ਿਾਲਤਾਾਂ ਨਿਚ ਧਰ  ਿੂੰ ਸ ਝਣਾ ਅਤੇ ਜਾਿਣਾ ਿੀ ਆਿਿੱਸ਼ਕ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।ਇਿ ਿਿੱਲਾਾਂ ਜ਼ਬਾਿ ਆਉਣ ਿਾਲ਼ ਿੀ ਸ ਝੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ 

ਿਿ।  

 

ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿੈਟ ਦੇ ਯੁਿ ਨਿਚ ਬਰੌਡਕਾਸਨਟੰਿ ਇਕ ਿਿੇਂ, ਅਣਨਕਆਸੇ ਅਤੇ ਿਿੇਕਲ਼ੇ ਦੌਰ ਨਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋ ਚੁਿੱਨਕਆ 

ਿੈ। ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਿੀ ਅਤੇ ਇਲੈਟਰੌਨਿਕ  ੀਡੀਆ ਏਿਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਿੋ ਚੁਿੱਨਕਆ ਿੈ ਨਕ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਐਿੇਂ ਕੁਝ ਘੰਨਟਆ ਨਿਚ ਿੀ 

ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਿੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਿ। ਸਾਰੀ ਦੁਿੀਆਾਂ ਸੰੁਿੜ੍ ਕੇ ਇਕ ਿਲੋਬਲ ਨਿਿੱਲੇਜ ਬਣ ਿਈ ਿੈ। ਇੰਟਰਿੈਟ ਿੇ ਿੋਲਬਲੀ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਿ 

ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਿੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਿੀਂ ਕਈਆਾਂ ਚੈਿਲਾਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿੇਕਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਨਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿਾਲ਼ ਇਿੱਕੋ ਿੇਲੇ ਇੰਟਰਐਕਟ 

ਿੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਨਿਨਸ਼ਆਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਨਡਸਕਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।  ੈਂ ਨਪਿਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ 

 ਲਟੀ ਨਲੰਿੁਅਲ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਨਡਸਕਸ਼ਿ ਪਰੋਿਰਾ  ਕਰ ਨਰਿਾ ਿਾਾਂ। ਇਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਿਿੱਥ ਨਿਚ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਸ ਿੇ ਨਕੰਝ 
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ਆਪਣੇ ਔਡੀਐਂਸ ਿੂੰ ਚੰਿੇ ਡੀਬੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ।  ੈਿੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿੈ ਨਕ ਕਈਆਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਨ ਿਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੈਂ ਏਸ ਪਾਸੇ ਿਰਿਣਯੋਗ਼ 

ਪਰਿਤੀ ਕਰ ਸਨਕਆ ਿਾਾਂ। ਪਰ ਬਦਨਕਸ ਤੀ ਿਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਇੰਟਰਐਕਟ ਜਾਾਂ ਡੀਬੇਟ ਪਰੋਿਰਾ ਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿਧੀਆ 

ਨਤਆਰੀ ਿਿੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਉਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੀ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦੇ। ਉਿ ਲਿਾਤਾਰ ਤੇ ਕਈ ਿੇਰ ਨਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਿਟ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿੇ ਕਾਲਰ ਿੂੰ ਟੋਕਦੇ 

ਿਿੀਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਿ ਿੀ ਿਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਬਨਿਸ ਕਰਿ ਦਾ ਨਰਿਾਜ ਿਿੀਂ ਿੈ।ਬਿੁਤੇ ਲੋਕ ਲੜ੍ਿ ਿਰਿੀਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ 

ਕਰਿ ਲਿੱਿ ਪੈਂਦੇ ਿਿ। ਇੰਟਰਐਕਟ ਕਰਿਾ ਭਾਿ ਤਬਾਦਲਾ-ਏ-ਨਖ਼ਆਲਾਤ ਕਰਿਾ ਲੜ੍ਿਾ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਿ 

ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਿਾਰੇ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਸ ਾਜਕ ਜਾਾਂ ਰਾਜਿੀਤਕ ਸ ਿੱਨਸਆ ਿਾਰੇ ਬਨਿਸ 'ਚ ਨਿਿੱਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿਿ ਤਾਾਂ ਖ਼ਾਿ  ਖ਼ਾਿ ਿੀ ਸਾਰੀ ਬਨਿਸ ਿੂੰ 

ਧਰ  ਿਿੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦੇ ਿਿ ਜਾਾਂ ਿੁਿੱਸੇ ਨਿਚ ਆਕੇ ਕੁਸੈਲ਼ੀਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਕਰਿ ਲਿੱਿ ਪੈਂਦੇ ਿਿ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਉਿ ਕਾਬੂ ਿਿੀਂ ਪਾ 

ਸਕਦ ਿੁੰਦੇ।ਕਈ ਿੇਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਿੀ ੳਨਜਿੇ ਕਾਲਰਾਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਾਂਦੇ ਿਿ।  

 

ਇੰਿਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿੋਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਿਚ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁ ਾਰ ਪਰਸਾਰਣ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਿੱਲਹ  ਰਿੇ ਿਿ। ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਿਧੇਰੇ ਟੀ ਿੀ ਸਟੇਸ਼ਿ ਬਿੁਤਾ ਕਰਕੇ ਨਪਿਾਾਂਿ 

ਰਨਿ ਿਏ ਦੇਸ ਦੀਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਨਿਚ ਿੀ ਗ਼ਲਤਾਿ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਿੋਏ ਦੇਸ ਿਾਰੇ ਉੱਕਾ ਿੀ ਚੁਿੱਪ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ ਪਰ ਨਫ਼ਰ 

ਿੀ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਿ ਚੈਿਲਾਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਤਾਾਂ ਿਿੱਲ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਿ। ਇੰਿਲੈਂਡ, ਅ ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਿੇਡਾ ਨਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ 

 ੁਫ਼ਤ ਦੀਆਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਿਪਦੀਆਾਂ ਿਿ। ਿਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਿ ਇਿੱਕੋ ਨਕਸ  ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਿਾਪਦੇ ਿਿ ਨਕਉਂਨਕ ਇਿਹ ਾਾਂ ਕੋਲ਼ 

ਇਿਿੈਸਟੀਿੇਨਟੰਿ ਜਰਿਾਨਲਜ਼  ਦੇ ਸਾਧਿ ਿਿੀਂ ਿੁੰਦੇ। ਨਫ਼ਰ ਿੀ ਇਿਹ ਾਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੀ ਦੇਣ ਿੈ ਨਜਸ ਿੂੰ ਅਿੱਖ਼ੋਂ ਪਰੋਖ਼ੇ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਾਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਿਲਾਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਿੀ ਕੇਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਫ਼ਲ ਾਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਿਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ 

ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਿੀ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਿ। ਇੰਿਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ਼, ਪੌਨਲਨਟਕਸ, ਕਾਇਦੇ-ਕਿੰੂਿ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀ ਤਾਾਂ ਿਾਰੇ ਬੜ੍ੀ 

ਘਿੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਿਹ ਾਾਂ ਕੰ ਾਾਂ ਿਾਸਤੇ  ਾਿਰ ਪਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਿੁੰਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹ ਾਾਂ ਦੇ ਿੇਤਿ ਇਿ ਏਸ਼ੀਅਿ ਚੈਿਲਾਾਂ 

ਦੇ ਿਿੀਂ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿੁੰਦੀਆਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਿੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਿ ਚੈਿਲਾਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 

ਜਾਾਂਦੇ ਿੀਤਾਾਂ ਿਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਿੀਡੀਓ ਅਤੀ ਅਸਲੀਲ ਿੁੰਦੇ ਿਿ ਤੇ ਉਿਹ ਾਾਂ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਾਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਕੀ ਤਾਾਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।  

 

ਇਿ ਿਿੱਲ ਖ਼ੇਦ ਿਾਲ਼ ਕਨਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਿੈ ਨਕ ਬਰਤਾਿੀਆਾਂ ਨਿਚ ਿਸਦੇ ਪਾਨਕਸਤਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਬੜ੍ੀ ਿਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਿਿ ਤੇ 

ਕਈ ਬੜ੍ੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਭਾਿਪੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ ਪਰ ਨਕਉਂਨਕ ਪਾਨਕਸਤਾਿ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ ਰਚਣ ਿਿੱਲ ਏਿਾ ਨਧਆਿ 

ਿਿੀਂ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾ ਨਰਿਾ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਰਿਿੱਈਆਾਂ ਇਥੇ ਿਸਦੇ ਪਾਨਕਸਤਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿੀ ਿਾਲ਼ ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਿਿ। 

ਅਗ਼ਰ ਕੁਝ ਕੁ ਉਂਿਲਾਾਂ ਤੇ ਨਗ਼ਣਿ ਜੋਿੇ ਪਾਨਕਸਤਾਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ਼ਕ ਿੈਿ ਿੀ ਤਾਾਂ ਕਈ ਅਲੋਚਕ ਉਿਹ ਾਾਂ ਿੂੰ ਲੋੜ੍ ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਿਿੱਤਤਾ ਦੇ ਰਿੇ 

ਿਿ। ਿਾਲਾਾਂਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਨਲਖ਼ਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਿਹ ਾ ਦਾ ਿੀ ਓਿਾ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿੈ ਨਜੰਿਾ ਨਕ ਸਾਡਾ ਿੈ। ਨਲਿੱਪੀ ਦੀ ਸਾਾਂਝ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ 

ਇਕ ਬਿੁਤ ਿਿੱਡੀ ਸ ਿੱਨਸਆ ਿੈ। ਦੋਿਾਾਂ ਪੰਜਾਬਾਾਂ ਦੇ ਿਧੀਆ ਤਾਲ  ੇਲ ਿਾਸਤੇ ਸਾਾਂਝੀ ਨਲਿੱਪੀ ਦੀ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। ਉਿਹ ਾਾਂ ਿੂੰ ਇਿ ਿੀ 

ਦਿੱਨਸਆਾਂ ਜਾਿੇ ਨਕ ਿੁਰ ੁਖ਼ੀ ਇਕ  ੁਕੰ ਲ ਨਲਿੱਪੀ ਿੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਧੁਿਾਾਂ ਿਿ।ਇਿ ਿੀ ਦਿੱਨਸਆ ਜਾਿੇ ਨਕ ਿੁਰ ੁਖ਼ੀ 

ਨਲਿੱਪੀ ਨਕਸੇ ਧਰ  ਿਾਲ਼ ਿਿੀਂ ਬਿੱਝੀ ਿੋਈ। ਨਸਿੱਖ ਿੁਰੂਆਾਂ ਿੇ ਇਸ ਨਲਿੱਪੀ ਿੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਕਉਂਨਕ ਇਿ ਉਿਹ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਠੀਕ 

ਤਰਜ ਾਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਿੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਕਉਂਨਕ ਇਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਆ  ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਪਾਨਕਸਤਾਿ ਨਿਚ ਉਰਦੂ 

ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਿੂੰ ਦਿੱਨਸਆ ਜਾ ਨਰਿਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹ ਾਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਿੱਖ਼ਣ ਤੋਂ ਨਬਿਾਾਂ ਿੀ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਅਨਜਿੀ ਲਨਿਰ ਿੀ ਿਿੀਂ ਿੈ ਨਜਿੜ੍ੀ ਲੋਕਾਾਂ ਿੂੰ ਦਿੱਸੇ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਿੱਖਣੀ ਨਕੰਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਤੇ ਨਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਬਾਝੋਂ 

ਸੰਭਿ ਿਿੀਂ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਿਿੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ ਨਕ ਉਿ ਇਸ ਿੂੰ ਕਰੜ੍ਾਈ ਿਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਨਿਚ 

ਲਾਿੂ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੀ  ਾਿਨਸਕਤਾ ਿੂੰ ਬਦਨਲਆ ਜਾਿੇ ਤੇ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ ਨਕ ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਉਿ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਿੂੰ 

ਨਸਖ਼ਾਉਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਤ ਉੱਤੇ ਿਿੀਂ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਪਾਨਕਸਤਾਿੀਆਾਂ ਿੂੰ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ ਨਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਿੂੰ ਉਰਦੂ ਿੀ 

ਨਸਖ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਿੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿੂੰ ਬਲ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਕਰਾ ਿਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ।  

 

ਬਰਤਾਿੀਆਾਂ ਨਿਚ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਿੱਿ ੀ ਦੇਸਾਾਂ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਇਿੱ ੀਿਰੇਸ਼ਿ ਉੱਤੇ ਬਿੁਤ  ੁਿਿੱਸਰ ਕਰਦੀ 

ਿੈ। ਅਿਰ ਿੋਰ ਿੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਿੱ ੀਿਰੈਂਟਸ ਇਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਨਿਣਿੇ ਤਾਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਸ ਾਾਂ ਿੋਰ ਚਲਦੀ ਰਿੇਿੀ ਿਰਿਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ 

ਿਾਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਇਸ ਿਿੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਨਦਲਚਸਪੀ ਿਿੀਂ ਿੈ। ਇੰਿਲੈਂਡ ਨਿਚ ਰਨਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੇ ਬੜ੍ੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਕੇ ਿੇਖ਼ ਲਈ ਿੈ ਪਰ ਉਿਹ ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਿਿੀਂ ਿਈ।ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਕੇਿਲ ਉਿੀ ਜ਼ਬਾਿ ਨਸਿੱਖ਼ਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਿ ਨਜਸ ਿਾਲ਼ 

ਉਿਹ ਾਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਿਚ ਿਾਧਾ ਿੁੰਦਾ ਿੋਿੇ ਤੇ ਿਿੀਂ ਜ਼ਬਾਿ ਨਸਿੱਖ਼ਣ ਿਾਲ਼ ਉਿਹ ਾ ਦੇ ਜੌਬ ਪਰੌਸਪੈਕਟਸ ਿਧਦੇ ਿੋਣ। ਫ਼ਰੈਂਚ, ਜਰ ਿ, 

ਰਸ਼ੀਅਿ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਿੀਜ਼, ਇਟਾਲੀਅਿ ਆਨਦ ਅਨਜਿੀਆਾਂ ਜ਼ਬਾਿਾਾਂ ਿਿ ਨਜਿਹ ਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਿਾਲ਼ ਿਿੀਂ ਪਿੀਰੀ ਦਾ ਭਨਿਿੱਖ਼ 

ਆਸਾਿਾਦੀ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਿੋਰ ਦੇਸਾਾਂ ਨਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਢੰਿ ਿਾਲ਼ ਆਕੇ ਿਸੇ ਬਿੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 



ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਧਿਅਮ ਧਵਚ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਧਵਿੱ ਖ਼  
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ਿਾਿਨਰਕਤਾ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਿਿ ਤਾ ਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਕਿੰੂਿਾਾਂ ਤਨਿਤ ਉਿ ਇੰਿਲੈਂਡ ਨਿਚ ਿਸਣ ਦੇ ਿਿੱਕਦਾਰ ਿੋ ਜਾਾਂਦੇ ਿਿ ਤੇ ਇਿਹ ਾਾਂ ਚੋਂ ਬਿੁਤੇ 

ਇਿੱਥੇ ਿੀ ਆ ਿਸਦੇ ਿਿ। ਨਕਉਂਨਕ ਇਿ ਲੋਕ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੋ ਕੁ ਦਿਾਨਕਆ ਤੋਂ ਿੀ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਨਿ ਰਿੇ ਿੁੰਦੇ ਿਿ ਇਸ 

ਲਈ ਉਿਹ ਾਾਂ ਦੀ ਪਰ ੁਿੱਖ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਪੰਜਾਬ ਿਾਲ਼ ਿਧੇਰੇ ਜੁੜੇ੍ ਿੋਏ ਿੁੰਦੇ ਿਿ। ਅਿਰ ਇੰਿਲੈਂਡ ਭਨਿਿੱਖ ਨਿਚ ਿੀ ਈ 

ਈ ਸੀ ਦਾ  ੈਂਬਰ ਬਨਣਆਾਂ ਨਰਿਾ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨਕਸ  ਦੀ ਇਿੱ ੀਿਰੇਸ਼ਿ ਚਾਲੂ ਰਿੇਿੀ।ਯਾਦ ਰਿੇ ਨਕ ਇੰਿਲੈਂਡ ਦੇ ਬਿੁਤੇ ਲੋਕ ਯੁਰਪ ਦੀ 

ਸਾਾਂਝੀ  ੰਡੀ ਚੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਿ ਤੇ ਇਸ਼ ਪਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਿ  ੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 2015 ਦੀਆਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਿਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 

ਸਿਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡ  ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਨਿ ਤ ਿੋ ਿਈ ਿੈ। ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਿ ਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਉੱਤੇ ਨਦਿ ਬਨਦਿ 

ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਲਿੱਿ ਰਿੀਆਾਂ ਿਿ। ਅਿਰ ਇਥੇ ਰਨਿ ਰਿੇ ਇਿੱਲੀਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਿੂੰ ਨਜਿਹ ਾਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਲਿੱਖਾਾਂ ਨਿਚ ਿ,ੈ ਆ   ੁਅਫ਼ੀਿਾ ਾਾਂ 

ਨ ਲ਼ ਨਿਆ ਤਾਾਂ ਤਦ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਨਿਿੱਖ਼ ਨਿਚ ਪੌਜ਼ੇਨਟਨਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਿੈ ਭਾਿੇਂ ਨਕ ਇਸ  ੁਆਫ਼ੀਿਾ ੇ ਦੀ ਬਿੁਤੀ ਆਸ ਿਿੀਂ ਿੈ। 

ਅਿਰ ਿੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ੀਿਰੇਸ਼ਿ ਿਾ ਿੋਈ ਤਾਾਂ ਸਾਿੂੰ ਿੁਣ ਿਾਲੋਂ  ਨਕਤੇ ਿਿੱਧ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਿੀ ਪਿੇਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੂੰ 

ਇੰਿਨਲਸਤਾਿ ਨਿਚ ਨਜਉਂਨਦਆ ਰਿੱਖ਼ਣ ਿਾਸਤੇ। ਇਿ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਸ ੂਿਕ ਕੰ  ਿੈ। ਇਸ ਯਤਿ ਨਿਚ ਿਰ ਿਰਿ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾ ਲ 

ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ।– 

ਅਿਸਤ 2013 
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