
                                               ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਵ� ਡਾ ਅਿੜ� ਕਾ 

 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਪ��ਤ� ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ਲ� ਿਗਆ ਤ� ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਵ� ਖਰੇ 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ (ਠੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵ� ਲ�  ਇਸ ਮੰਗ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਤਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਿਹੰਦੀ ਨਾਲ�  ਵ� ਖਰੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵ� ਲ�  ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ।  

 ਿਸ� ਖ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨ+  ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਿਦ� ਤਾ। ਵ� ਖਰੇ 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਵ. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੁ� ਕਵ� ਉਦੇਸ਼ ਿਸ� ਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ।  

 ਧਰਮ� ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇ1947 ਿਵਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵ� ਡ ੇਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ, ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ 

ਯਾਦ ਹਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਨ� ਿਵਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇ� ਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤ� ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਡਰ ਲ� ਗ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਹੰਦੂ, ਿਸ� ਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਵਸਣ ਤ� ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 

ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਲ� ਿਗਆ। ਇੰਝ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਿਸ� ਖ� ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ। 

 ਜਲੰਧਰ� ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ� ਨ+  ਇਸ ਿਖ� ਚੋਤਾਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਿਹੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਖੁ� ਲ5 ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲ� ਗੇ। ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲ� ਗੇ ਿਕ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ 

ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥ� ਿਹੰਦੀ ਿਲਖਾਉਣ ਤ� ਜ ੋਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਿਖਸਕ 

ਜਾਵੇ। ਮੁੜ ਉਜਾੜ ੇਤ� ਡਰਦੇ ਿਹੰਦੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਬਿਹਕਾਵੇ ਿਵਚ ਆ ਗਏ। ਸਮ� ਿਸਆ ਨ+  ਨਵ� ਮੋੜ ਲੈ ਿਲਆ। ਲੋਕ ਿਹੰਦੂ ਿਸ� ਖ 

ਧਿੜਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 

 ਇਕ� ਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਿੜਆ ਿਰਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮ� ਰਥਕ� ਵ� ਲ�  ਜੇਲ5� ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ 

ਲ� ਗੀਆਂ। 1955 ਿਵਚ 1200 ਅਤੇ 1960-61 ਿਵਚ 2600 ਿਸ� ਖ� ਨ+  ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਿਦ� ਤੀਆਂ।  

 ਅਖੀਰ ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸ�ਝ ੇਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਹੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 66.3 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਨਵ. ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਸ� ਖ� ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ। ਨਵ. 

ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਕ�ਗਰਸ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ (ਜਨਵਰੀ 2018 ਤ� ਕ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨ+  23 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।  

 ਸ� ਤਾ ਦੇ ਸਰੂਰ ਿਵਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਰਵਪ� ਖੀ ਿਵਕਾਸ, 

ਭੁ� ਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਚੜ5ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਹੰਦੂ ਤਬਕ ੇਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬ9ਕ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਤ� ਡਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਿਵਚ ਪ ੈਿਗਆ।  



 ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਹੰਦੂ ਿਸਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗ� ਦੀ ਭੁ� ਲ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਥ� ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕਾਰਦ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲ� ਗੇ। 1991 ਿਵਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵਚ 84.88 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸ� ਨ+  ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦ� ਸੀ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵਚ ਇਹ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 91.7 ਹੋ 

ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸ� ਉਹਨ� ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇ� ਥ ੇਆ ਕ ੇਵਸ ਗਏ 

ਹਨ। ਉਹਨ� ਨ+  ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਿਲਖਾਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਗਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜ ੇਆਉਣੇ 

ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜ ੇਸਪ�ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤ ੇਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਤਬਕ ੇਦੀ 

ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹ: ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਮ� ਬੋਲੀ ਹੈ। 

 ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ� ਨ+  ਿਸਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁ� ਤੇ ਿਜੰਨ ਨੰੂ ਿਚਰਾਗ਼ ਿਵਚ� ਕ� ਢ ਤ� ਿਲਆ ਪਰ ਹੁਣ ਿਜੰਨ 

ਇਹਨ� ਦੇ ਵ� ਸ ਿਵਚ ਨਹ: ਆ ਿਰਹਾ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਲ� ਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਹੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਿਘਰਣਾ ਹੈ। ਜ ੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁ� ਿਟਆ ਤ� ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਿਹੰਦੂ ਵੋਟ ਬ9ਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਜਬੇ ਿਵਚ� ਿਖਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਹਊਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਟਾਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ� ਿਕ ਉਕਤ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਦੇ 

ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਿਹੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨ� ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜੰਨ� ਿਸ� ਖ� ਲਈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਭ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ 

ਚੁ� ਕੀ ਹੈ। 

 ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਜ� ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ� 

ਨੰੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪ9ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾ?ਦੀਆਂ ਜ� ਪਿਹਲ� ਬਣੇ 

ਐਕਟ ਿਵਚ ਸੋਧ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵ� ਡ-ੇਵ� ਡੇ ਿਸਆਸੀ ਿਬਆਨ ਦਾਗ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਸਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਿਵਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਮ� ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨ+  ਲੈਣ ਲ� ਗਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦ�, ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ�ਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ 

ਹੋਣ ਦਾ ਸ� ਚ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ?ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮ� ਬੋਲੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਟੁੰ ਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਫਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 

ਰਾਹ ਪ ੈਜ�ਦੇ ਹਨ।  

 ਅ� ਜ-ਕ� ਲ5 ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਚ� ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗ� ਲ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਿਹਤਕ ਜਥਬੰੇਦੀਆਂ ਹੀ 

ਨਹ: ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਟ� ਡੀ ਸਰਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਿਸ� ਖ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਹਨ। 

 ਿਸ� ਖ� ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਇ� ਕ ਵ� ਖਰੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਵੀ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰਮੁ� ਖੀ 

ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁ� ਖੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਸ� ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ�ਸਾਰ ਨੰੂ ਠ+ ਸ ਪੁ� ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਸ� ਖ� ਦੀ ਗੁਰਮੁ� ਖੀ ਪ�ਤੀ ਇਹ ਧਾਰਿਮਕ ਆਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੁ� ਚੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁ� ਭ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਘਾਤਕ। ਅ� ਜ-ਕ� ਲ5 ਗੈਰ ਿਸ� ਖ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਪ� ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹਨ� ਦੇ ਯਤਨ� ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।  



 ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨ+  ਿਮਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਨਤੀਜ ੇਵਜ� 

ਿਵਧਾਿਨਕ, ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਪ�ਿਕ�ਆਂਵ� ਿਵਚ�, ਿਸ� ਿਖਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ�, ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ 

ਿਮਲ ਚੁ� ਿਕਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰ� ਥਾ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸਮਝਣ ਲ� ਗ ਪਏ 

ਹਨ। ਲੋਕ� ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਪ� ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮ� ਹਤਵਪੂਰਨ 

ਭੁਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਤ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਸ� ਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕ ੇਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਿਵ� ਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨ+  ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜ� ਭਿਵ� ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜ� ਨਹ:, ਇਸ ਤ� ਥ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕ,ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 

ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤ� ਆਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਿਵ� ਖ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵ� ਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਸਹੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਿਮਲਣਾ ਹੈ।  

 ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸਰਕਾਰ� ਨ+  ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਿਕਹੋ 

ਿਜਹੀਆਂ ਇਸ ਿਵਚ ਸੋਧ� ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ� ਧਰ ‘ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਖੋਜ ਿਨਬੰਧ ਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜਖੋਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

        ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਬਾਰ5� ਕੋਹ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ+  ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਰ 

ਤਲੀ ‘ਤ ੇਨਾ ਧਰੇ ਤ� ਇ� ਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ ੇਅਲੋਪ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤ� ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੀ 

ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਲਗੋਭਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਯਥਾਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ 

ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਿਨਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 

 ਇਸ ਤਪਦੇ ਥਲ ਿਵਚ ਿਵਦੇਸ਼� ਵਲ�  ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇ� ਕ ਬੁ� ਲ5ਾ ਵੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਵ� ਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ 

ਮ� ਦੇ ਦੁ� ਧ ਦਾ ਮੁ� ਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਦੇ ਯਤਨ� ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸ: ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 

ਹ�ਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ। 

 

  


