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I. ਭੂਸਮਕਾ 
ਬਾਯਤੀ ਿੰੀ ਰਸ਼ਾਨੀ ਵਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਸਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਯ ਭਸਿੱਤਵ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਣ ਅਤ ਬਾਯਤੀ 
ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਯਜਾ ਸਯ ਵੀ ਿੱਟ ਏਯਨ ਦ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦ ਰਾਨ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾ ਫਾਯ ਫਸਸ ਨੂਿੰ  ਸਪਯ ਸਤਿੱ ਸਐਆ ਂਏਯ 
ਸਦਿੱ ਤਾ ਸ। ਇਸ ਸਏਤਾਫਚਾ ਯਏਾਯ ਦ ਇ ਪਰ ਦ ਰਤੀਏਯਭ ਵਿੱਜੋਂ ਸਰਸਐਆ ਸਆ ੀ। ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਨੇ ਬਾਵੇਂ 
ਆਣਾ ਰਤਾਵ ਤਾਂ 15 ਭਾਯਚ 2013 ਨੂਿੰ  ਵਾ ਰ ਸਰਆ ਸ, ਯ ਬਾਯਤ ਸਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰਤ ਫੜੀ 
ਦਯਦਨਾਏ ਸੀ ਫਣੀ ਸਈ ਸ ਅਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਵਾਰ ਨਾਰ ਸਿੱ ਸਐਆ, ਸਆਨ, ਸਵਸਆਨ, ਸਬਆਚਾਯ, ਸਵਯਾ, ਅਤ 
ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਜਸ ਵਾਰ ਫੜੀ ਡੂਿੰ ੀ ਤਯਹਾਂ ਜੁੜ ਸ ਸਨ। ਇ ਰਈ ਇਸ ਸਏਤਾਫਚਾ ਛਾਸਆ ਜਾ ਸਯਸਾ ਸ। 

 
ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਬਾਯਤੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਸਭਰੀ ਜ ਸਯ ਏਾਯਣ ਨਾਰ ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  
ਸਭਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ੀ, ਯ ਸਛਰ ਏਈ ਤੀਸ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਯਤੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਯਤੀ ਦੀ ਤੀ ਸਯ ਵੀ ਸਤਿੱ ਐੀ ਸ 
ਈ ਸ ਤ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਬਾਯਤੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਫਾਸਯ ਏਿੱਢੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ, ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦ ਭਾਸਧਅਭ ਦ 
ਯੂ ਸਵਿੱ ਚ। ਇਸਦਾ ਭੂਰ ਏਾਯਣ ਤਾਂ ਉਯਰ ਵਯ ਦ ਵਾਯਥ ਸਨ ਯ ਇ ਨੀਤੀ ਦ ਿੱਐ ਸਵਿੱ ਚ ਜ ਦਰੀਰਾਂ 
ਸਦਿੱ ਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ ਉਸ ਸਠ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆ ਂਸਨ: 

1. ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸਆਨ-ਸਵਸਆਨ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸ ਅਤ ਸਆਨ-ਸਵਸਆਨ ਸਵਿੱ ਚ ਤਯਿੱਏੀ ਰਈ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਦੀ 
ਭੁਸਾਯਤ ਸਣੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ; 

2. ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਇਿੱਏ-ਇਿੱਏ ਅਿੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸ ਅਤ ਇਸਦ ਸਫਨਾਂ ਅਿੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏਾਯ-ਸਵਸਾਯ ਿੰਬਵ 
ਨਸੀਂ ਸ। 

 
ਉਯਰੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆ ਂਦਰੀਰਾਂ ਸਆਨ, ਸਵਸਆਨ, ਸਿੱ ਸਐਆ, ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਅਿੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਥਤੀ ਫਾਯ  ਪੀਦੀ 
ਅਸਆਨਤਾ ਦਾ ਫੂਤ ਸਨ। ਇ ਰਐ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਇ ਅਸਆਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਫਨਏਾਫ ਏਯਨਾ ਸ।  
 
II. ਸਿੱ ਸਖਆ ਅਤ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 
ਬ ਤੋਂ ਸਸਰਾਂ ਅਿੱਜ ਦ ਭੇਂ ਦ ਬ ਤੋਂ ਭਸਿੱਤਵੂਯਨ ਐਤਯ ਸਆਨ-ਸਵਸਆਨ ਅਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਫਿੰਧਾਂ ਫਾਯ 
ਅਿੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਆਨ ਅਤ ਤਜ਼ਯਫ 'ਤ ਨਜ਼ਯ ਭਾਯਨਾ ਠੀਏ ਸਵਾ। ਸਠਰੀ ਟੂਏ ਿੰ ਜੁਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਿੰ ਦੀ 



ਸਿੱ ਸਐਆ, ਸਵਸਆਨ ਅਤ ਸਬਆਚਾਯ ਫਾਯ ਿੰਥਾ (ਮੂਨੈਏ) ਵਿੱਰੋਂ ਛਾੀ ੁਤਏ 'ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵਿੱ ਚ ਥਾਨਏ 
ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ' ਸਵਚੋਂ ਰਈ ਈ ਸ, ਜ ਇਸਨਾਂ ਭੁਿੱ ਸਦਆ ਂ'ਤ ਅਿੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਝ ਅਤ ਐਜ ਦਾ ਸਨਚੜ ਸ਼ 
ਏਯਦੀ ਸ: 
''ਇਸ ਆੂਿੰ -ਸਿੱ ਧ ਸ ਸਏ ਫਿੱਚ ਰਈ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਸਧਅਭ ਉ ਦੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਸ। 
ਭਨ ਸਵਸਆਨਏ ਤਯ 'ਤ ਇਸ ਾਯਥਏੀ ਸਚਿੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸਜਸੀ ਰਣਾਰੀ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ ਜ ਰਟਾਅ ਅਤ ਭਝ ਰਈ ਉਦ 
ਸਦਭਾ ਸਵਿੱ ਚ ਆੂਿੰ -ਚਾਰੀ ਯੂ ਸਵਿੱ ਚ ਏਿੰਭ ਏਯਦੀ ਸ, ਭਾਜੀ ਤਯ 'ਤ ਸਜ ਜਨ-ਭੂਸ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ਉ ਦਾ 
ਫਿੰਧ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ, ਉ ਨਾਰ ਇਿੱਏਸਭਏ ਸਣ ਦਾ ਾਧਨ ਸ, ਸਿੱ ਸਐਆਵੀ ਤਯ 'ਤ ਉਸ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਯਾਸੀਂ ਇਿੱਏ 
ਅਣਜਾਣ ਬਾਸ਼ਾਈ ਭਾਸਧਅਭ ਨਾਰੋਂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਸਿੱ ਐਦਾ ਸ।"@ (Unesco, 1953:11). 
 
ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਇਸ ਯਾਇ ਫੜ ਰਿੰ ਭ ਚੜ ਅਸਧਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ੀ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਮੂਨੈਏ ਨੇ 1968 ਸਵਿੱ ਚ ਸਪਯ 
ਦੁਸਯਾਇਆ,   
''ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਦੀ ਸਿੱ ਸਐਆ ਰਈ ਵਯਤੋਂ ਸਜਿੰਨੀ ਦੂਯ ਤਿੱਏ ਿੰਬਵ ਸ ਏ ਨੀ ਦੂਯ ਤਿੱਏ ਏੀਤੀ ਜਾਵ।" @ (Unesco, 
1968:691). 
 
ਮੂਨੈਏ ਦੀ 2004 ਦੀ ਸਵਏਾ ਸਯਯਟ ਸਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਯਜ ਸ: 
 ''ਸਪਰੀੀਨ ਸਵਿੱ ਚ ਦ-ਬਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱ ਸਐਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆ ਂਦ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਟਾਾਰ ਅਤ ਅਿੰਯਜ਼ੀ) ਸਵਿੱ ਚ ਭੁਸਾਯਤ ਯਿੱਐਣ 
ਵਾਰ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਉਸਨਾਂ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਸਿੱ ਛ ਛਿੱਡ ਜਾਂਦ ਨ ਜ ਯ ਸਵਿੱ ਚ ਟਾਾਰ ਨਸੀਂ ਨ ਫਰਦ॥" @ 
(UNDP Report 2004:61) 
 
ਸਠਰੀ ਟੂਏ ਤਾਂ ਰਧਾਨ ਯੂ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ੀ ਦਸ਼ ਅਭਯੀਏਾ ਦ ਫਾਯ ਸ: 
''ਅਭਯੀਏਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨਵਾਮ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਰਾਇਭਯੀ ਿੱਧਯ 'ਤ ਸਸਰੀ ਬਾਸ਼ਾ (ਨਵਾਮ) ਅਤ ਦੂਜੀ ਬਾਸ਼ਾ 
(ਅਿੰਯਜ਼ੀ) ਦਸਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ੜਹਾਇਆ ਸਆ ਉਸਨਾਂ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੇ ਨਵਾਮ ਬਾਸ਼ੀ ਉਸਨਾਂ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੱ ਛ ਛਿੱਡ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਜਨਹ ਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਏਵਰ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸਵਿੱ ਚ ੜਹਾਇਆ ਸਆ।" @ (UNDP Report 2004:61) 
 
ਬਾਯਤੀ ਅਿੰਯਜ਼ੀ-ਨਛੜੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਫਨਤੀ ਸ ਸਏ ਉਸ ਇਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਐਚਰ ਏਯਨ ਸਏ ਅਭਯੀਏਾ, ਏਨੇਡਾ, 
ਸਨਊਜ਼ੀਰੈਂਡ ਅਤ ਆਟਯਰੀਆ ਸਜਸ ਭੁਿੱ ਐ ਤਯ 'ਤ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ੀ ਦਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਏਿੰ ਨੀ ਵਿੱਡੀ ਸਣਤੀ ਸਵਿੱ ਚ ਏੂਰਾਂ 
ਸਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦਾ ਭਾਸਧਅਭ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨਸੀਂ ਸ। 
 
ਸਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆ ਂਜਾ ਯਸੀਆ ਂਟੂਏਾਂ ਇ ਭਾਭਰ 'ਤ ਦੁਨੀਆ ਂਬਯ ਸਵਿੱ ਚ ਵਿੱਐ-ਵਿੱਐ ਥਾਵਾਂ ਤ ਸ ਅਸਧਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਨ:  



 ''ਇਿੰਜ ਭਸਦਆਨੇ (1968, 1973) ਦੀ ਭਏੀਏ ਸਵਿੱ ਚਰੀ ਐਜ, ਏੁਨਤਨਾਫ-ਏਾਂ ਦੀ ਸਪਨਰੈਂਡ ਸਵਿੱ ਚਰੀ ਐਜ 
ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਰਾਤੀਨੀ ਅਭਯੀਏੀ ਅਸਧਨਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਾਯ ੁਦਸਸ਼ਿੰ ਏੀ (1975) ਸਵਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਆ ਸ, 
ਭਨੂਿੰ  ਇਿੱਏਾਯ ਰਿੱ ਦ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਅਸਧਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਐਾਇਆ ਸਆ ਸ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਅਨੁਾਤ ਜ 
ਸਸਰਾਂ ਆਣੀ ੜਹਾਈ ਥਾਨਏ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਆਯਿੰਬ ਏਯਦਾ ਸ, ਆਣੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਾਐਯਤਾ ਦਾ ਸਵਏਾ 
ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ ਅਤ ਸਵਸ਼ ਅਤ ਦੂਜੀ ਬਾਸ਼ਾ 'ਤ ਉਸਨਾਂ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰੋਂ ਸਫਸਤਯ ਭੁਸਾਯਤ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਏਵਰ ਦੂਜੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ੜਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।" @ (Tucker, 1977:3). 
 
ਸਠਰੀ ਟੂਏ ਸਪਨਰੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਡਨ ਸਵਿੱ ਚ ਯਵਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਤ ਸ ਅਸਧਨ ਸਵਚੋਂ ਸ: 
 ''ਸਨਯੀਐਣ ਦ ਨਤੀਸਜਆ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਪਨੀਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭੁਸਾਯਤ ਦਾ ਸਣਤ ਸਵਿੱ ਚ ਰਾਤ ਅਿੰਏਾਂ ਨਾਰ ਏਾਪੀ 
ਨੇੜਰਾ ਫਿੰਧ ਸ। ਵੀਡੀ ਨਾਰੋਂ ਸਪਨੀਸ਼ੀ ਸਣਤ ਸਵਿੱ ਚ ਰਾਤੀ ਰਈ ਵਧਯ ਭਸਿੱਤਵੂਯਨ ਰਦੀ ਸ, ਬਾਵੇਂ ਸਏ 
ਸਣਤ ਵੀਡੀ ਸਵਿੱ ਚ ੜਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਨਤੀਜ ਇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਦਾ ਭਯਥਨ ਏਯਦ ਸਨ ਸਏ ਸਣਤ ਸਵਿੱ ਚਰੀਆ ਂ
ਿੰਏਰੀ ਯਸਏਸਯਆਵਾਂ ਰਈ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਭੂਯਤੀਏਯਨ ਿੱਧਯ ਭਸਿੱਤਵੂਯਨ ਸ। ਜੀਵ ਸਵਸਆਨ, ਯਾਇਣ 
ਸਵਸਆਨ ਅਤ ਬਸਤਏ ਸਵਸਆਨ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਿੰਏਰਾਵੀ ਚ ਦੀ ਰੜ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆ ਂਸਵਿੱ ਚ ਆਣੀ 
ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ'ਤ ਚਿੰੀ ਭੁਸਾਯਤ ਵਾਰ ਯਵਾੀ ਫਿੱਚ ਉਸਨਾਂ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰੋਂ ਸਏਧਯ ਸਫਸਤਯ ਪਰਤਾ ਸਾਰ ਏਯਦ 
ਸਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ 'ਤ ਭੁਸਾਯਤ ਭਾੜੀ ੀ। @ (Skutnabb-Kangas and Toukomaa, 1976)." 
(quoted in Paulston, 1977:94)  
 
ਅਭਯੀਏਾ ਫਾਯ ਇਿੱਏ ਸਯ ਏਥਨ ਵਐ: 
 ''ਇਵੇਂ ਸੀ ਅਭਯੀਏਾ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਰੀ-ਸਰੀ ਇਸ ਭਝ ਦਾ ਸ ਈ ਸ ਸਏ ਯ-ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਨਾਸਯਏਾਂ ਨੂਿੰ  
ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱ ਸਐਆ ਰਣਾਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਾਉਣ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਦ ਸਵਏਾ ਵਿੱਰ ਸਧਆਨ ਨਾ ਦਣ ਦ 
ਨਤੀਜ ਚਿੰ ਨਸੀਂ ਸਨਏਰਦ।" @ (Tucker, 1977:3). 
 
ਾਨਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਈ ਇਿੱਏ ਐਜ ਫਾਯ ''ਫਏਾਭਰਾ ਅਤ ਤਰੂ (1977:45) ਦਿੱਦ ਸਨ ਸਏ ਾਨਾ ਸਵਿੱ ਚ ਏਵਰ 5 ਪੀਦੀ 
ਫਿੱਚ ਏਿੰ ਡਯੀ ਏੂਰ ਸਵਿੱ ਚ ਅਤ ਜ਼ਾਇਯ ਸਵਿੱ ਚ ਏਵਰ 30 ਪੀਦੀ ਫਿੱਚ ਸਸਰੀਆਂ ਚਾਯ ਜਭਾਤਾਂ ੂਯੀਆ ਂਏਯਦ 
ਸਨ। ਰਐਏ ਇ ਦਾ ਏਾਯਣ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ 'ਤ ਭੁਸਾਯਤ ਨਾ ਏਯ ਾਉਣਾ ਦਿੱਦਾ ਸ।" @ (Tucker, 
1977:3). 
 
''ਇਸ ਧਾਯਣਾ ਵੀ ਰਤ ਸ ਸਏ ਜ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਸਆਨ ਅਤ ਸਣਤ ਦ ਸਵਸ਼ 
ਨਸੀਂ ਸਿੱ ਐ ਏਾ, ਸਏਉਂਸਏ ਸਵਸਆਨ ਦ ਿੰਏਰ ਸਏ ਇਿੱਏ ਬਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਬਆਚਾਯ ਨਾਰ ਫਿੱਝ ਸ ਨਸੀਂ ਸਨ। 



ਯੂੀ, ਜਯਭਨ ਅਤ ਪਯਾਂੀੀ ਰਏ ਆਣੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਸਵਸਆਨਏ ਐਜਾਂ 'ਤ ਭਾਣ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਐਜਾਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫਯ ਏੀਤੀਆ ਂਸਨ। 2003 ਸਵਿੱ ਚ ਸਣਤ ਅਤ ਸਵਸਆਨਏ ਅਸਧਨਾਂ ਦ ਯੁਝਾਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ 
ਚਟੀ 'ਤ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਿੰਜ ਦ (ਸਿੰਾੁਯ, ਏਯੀਆ ਣਤਿੰਤਯ, ਸਾਂਏਾਂ, ਚੀਨੀ ਤਾਈਈ ਅਤ ਜਾਨ) ਉਸ ਨ 
ਸਜਿੱਥ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸਸਰੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨਸੀਂ ਸ।'' (Ricardo Nolasco, 2009) 
 
ੁਯਾਤਨ ਬਾਯਤ ਅਤ ਅਯਫ ਦਸ਼ਾਂ ਦ ਸਆਨ-ਸਵਸਆਨ ਸਵਿੱ ਚ ਝਿੰਡ ਝੂਰਦ ਨ। ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰ ਜਿੰਭੀ ਵੀ 
ਨਸੀਂ ੀ।  
 
ਇਵੇਂ ਸੀ ਨਾਯਵ ਦੀ ਰਫਰ ਭਨੀਟਸਯਿੰ ਸਯਯਟ (Benson, 2005) ਸਵਿੱ ਚ ਸਫਆਨ ਏੀਤਾ ਸਆ ਸ: 
''ਮਯੂਫਾ ਭਾਸਧਅਭ ਭੁਿੱ ਢਰੀ ਸਿੱ ਸਐਆ ਰਾਜਏਟ (Fofunwa, et. al, 1975, Akinnaso, 1993 ਅਤ ਸਯ ਸਵਾਸਰਆਂ 
ਰਈ Adegpiya 2003 ਵਐ) ਤੋਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਾਫਤ ਸ ਸਆ ਸਏ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਸਵਿੱ ਚ ੂਯ ਛ ਾਰਾਂ ਦੀ 
ੜਹਾਈ ਅਤ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਏ ਸਵਸ਼ ਦ ਯੂ ਸਵਿੱ ਚ ੜਹਾਉਣਾ ਏਵਰ ਭੁਭਸਏਨ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ ਫਰਸਏ ਇ 
ਨਾਰ ੂਯੀ ੜਹਾਈ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਭਾਸਧਅਭ ਯਾਸੀਂ ਏਯਾਉਣ ਨਾਰੋਂ ਸਫਸਤਯ ਨਤੀਜ ਾਸਭਣ ਆ।'' 
 
''ਸੁਣ-ਸੁਣ ਦੀਆ ਂਐਜਾਂ ਵੀ ਇਸ ਾਫਤ ਏਯਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਅਧਾਯਤ ਦ ਬਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦ ਸਾਂ-ਿੱਐੀ 
ਸਸਰੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਾਸਭਣ ਸਰਆਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਸਯ ਵੀ ਅਿੱ ਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ।'' (Benson, 2004)। (ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਅਧਾਯਤ 
ਦ ਬਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ਸਏ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵ ਅਤ ਸਵਦਸ਼ੀ/ਦੂਜੀ ਬਾਸ਼ਾ ਇਿੱਏ ਸਵਸ਼ 
ਦ ਯੂ ਸਵਿੱ ਚ ੜਹਾਈ ਜਾਵ)। 
 
ਇਿੰਜ, ਅੀਂ ਵਐਦ ਸਾਂ ਸਏ ੂਯੀ ਦੁਨੀਆ ਂਸਵਿੱ ਚ ਇਸ ਫਾਯ-ਫਾਯ ਾਫਤ ਸ ਚੁਿੱ ਏਾ ਸ ਸਏ ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਿੰਨੀ ਰਤਾ 
ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਭਾਸਧਅਭ ਨਾਰ ਸਾਰ ਸ ਏਦੀ ਸ, ਨੀ ਰਤਾ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਯਾਸੀਂ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। 
ਇਸ ਏਸਸਣਾ ਰਤ ਨਸੀਂ ਸ ਸਏ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦੀ ਰਤਾ ਸਯਪ ਤ ਸਯਪ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਨਾਰ ਸੀ ਿੰਬਵ ਸ। 
ਸਠਰਾ ਏਥਨ ਇਸਦ ਏੁਝ ਏਾਯਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਾਸਭਦ ਸਰਆਉਂਦਾ ਸ: 
''ਫਿੱਚਾ ਆਣੀ ਿੱਰ ਆਣੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਅਾਨੀ ਨਾਰ ਏਸਸ ਏਦਾ ਸ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਿੰਜ ਉਨੂਿੰ  ਰਤੀਆ ਂਏਯਨ 
ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦਾ। ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਅਧਾਯਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਯਯਭੀ ਨਾਰ ਸਸਿੱ ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ ਸਏਉਂਸਏ ਜ 
ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਿੱ ਸਆ ਜਾ ਸਯਸਾ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਜਾਂ ਜ ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ੁਿੱ ਸਛਆ ਜਾ ਸਯਸਾ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਉਨੂਿੰ  ਉਸ ਭਝ ਯਸ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ। 
ਸਵਚਾਯਾਂ ਦ ਸਯਜਣ ਅਤ ਮਥਾਯਥ ਦ ਵਯਵ ਰਈ, ਆਣ ਸਵਚਾਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਟ ਏਯਨ ਰਈ, ਅਤ ਜ ਸਵਚਾਯ ਉਸਨਾਂ 
ਦ ਸਦਭਾ ਦਾ ਸਸਿੱ ਾ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਸਵਚਾਯ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਰਈ ਉਸ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਯਿੰ ਤ ਵਯਤੋਂ ਏਯ 
ਏਦ ਸਨ। ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਅਧਾਯਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਅਸਧਆਏਾਂ ਦਾ ਸ਼ਏਤੀਏਯਣ ਵੀ ਏਯਦੀ ਸ, ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਜਦੋਂ ਉਸ 



ਥਾਨਏ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਦਸ਼ੀ/ਦੂਜੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨਾਰੋਂ ਵਿੱਧ ਭੁਸਾਯਤ ਯਿੱਐਦ ਸਣ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਿੰਜ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਆਣ ਆ 
ਨੂਿੰ  ਸਫਸਤਯ ਯਟ ਏਯ ਏਦ ਸਨ ਅਤ ਅਸਧਆਏ ਵਧਯ ਠੀਏ ਢਿੰ ਨਾਰ ਜਾਣ ਏਦ ਸਨ ਸਏ ਸਵਸਦਆਯਥੀ 
ਏੀ ਸਿੱ ਐ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ ਅਤ ਸਏਸੜ ਅਸਜਸ ਐਤਯ ਸਨ ਸਜਿੱਥ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਵਧਯ ਸਾਇਤਾ ਦੀ ਰੜ ਸ। ਭਾਤ 
ਬਾਸ਼ਾ ਅਧਾਯਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਰਏਾਂ ਦ ਾਂਝ ਸਆਨ ਨੂਿੰ  ਏੂਰ ਯਣਾਰੀ ਨਾਰ ਜੜਨ ਰਈ ਅਧਾਯ ਸਤਆਯ ਏਯਦੀ ਸ। 
ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਅਧਾਯਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵੀ ਿੰਬਵ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਸਏ ਏਈ ਭੂਸ ਥਾਨਏ ਯਚਨਾਏਾਯਾਂ, ਸਬਆਚਾਯਏ 
ਜਥਫਿੰਦੀਆ ਂਅਤ ਦੂਜ ਫਿੰਧਤ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਸਭਰ ਏ ਅਯਥ ਬਯੂਯ ਸਿੱ ਸਐਆ ਭਿੱਯੀ ਸਤਆਯ ਏਯ ਏਣ। ਭਾਤ 
ਬਾਸ਼ਾ ਅਧਾਯਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਭਾਸਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਏਤੀਏਯਣ ਏਯਦੀ ਸ ਸਏਉਂਸਏ ਇਿੰਜ ਉਸ ਆਣ ਫਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵਿੱ ਚ 
ਯਯਭੀ ਨਾਰ ਸਸਿੱ ਾ ਰ ਏਦ ਸਨ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਿੰਜ ਏੂਰ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਭੂਸ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਇਿੱਏ ਸੀ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ। 
(Ricardo and Nolasco, 2009) 
  
ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਅਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਸਐਆ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿੱਚਾ ਆਣ ਏਈ 
ਾਰ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਐਣ ਸਵਿੱ ਚ ਸੀ ਫਯਫਾਦ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਿੰਜ ''ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਅਤ ਅਸਧਆਏ ਦਾ ਸਧਆਨ 
ਬਾਸ਼ਾ ਤ ਸੀ ਏੇਂਦਯਤ ਸਵਾ ਅਤ ਸਵਸਆਨ, ਸਣਤ ਅਤ ਾਐਯਤਾ ਤ ਨਸੀਂ ਜਾਾ।'' (Ricardo and Nolasco, 
2009:11) 
 
ਉੱਤ ਅੀਂ ਵਸਐਆ ਸ ਸਏ ਦੁਨੀਆ ਂਬਯ ਦੀ ਐਜ ਅਤ ਭਾਸਯ ਇ ਿੱਰ ਦਾ ਿੱਏਾ ਫੂਤ ਸ਼ ਏਯਦ ਸਨ ਸਏ ਸਿੱ ਸਐਆ 
ਦੀ ਰਤਾ ਏਵਰ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਿੰਬਵ ਸ। ਯ ਾਡ ਬਾਯਤ ਸਵਿੱ ਚ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਨੀਤੀਆ ਂਨੂਿੰ  
ਚਰਾਉਣ ਵਾਰ ਅਿੱਐਾਂ ਤ ਅਸਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਿੱਟੀਆਂ ਫਿੰਨਹ ੀ ਅਤ ਏਿੰਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਯੂਿੰ  ਦ ਵਿੱਡ-ਵਿੱਡ ਰ ਪਾਈ 
ਅਿੰਯਜ਼ੀ-ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਚੀਏਦ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਦਸ਼ ਦੀ ਸਿੱ ਸਐਆ, ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤ ਸਬਆਚਾਯ ਨੂਿੰ  ਫਯਫਾਦੀ ਦੀ ਟੜੀ 
'ਤ ਬਜਾਈ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਇ ਰਐ ਦਾ ਭਏਦ ਇ ਅਸਆਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਚੀਯਨਾ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਯੂਿੰ  ਸਦਆ ਂਸਰਆ ਂਨੂਿੰ  
ਏਿੱਢਣਾ ਸੀ ਸ।   
 
ਅਿੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਐਜ ਅਤ ਭਾਸਸਯਾਂ ਦ ਜ ਸਿੱ ਟ ਸਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਉਸ ਇ ਅਸਆਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਦੂਯ ਏਯਨ ਸਵਿੱ ਚ 
ਸਯ ਵੀ ਸਾਇਿੱਏ ਸਣ, ਅਸਜਸੀ ਭਨੂਿੰ  ਉਭੀਦ ਸ। ਇਸ ਸਿੱ ਟ ਦਯਾਉਂਦ ਸਨ ਸਏ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਏਵਰ 
ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵਿੱ ਚ ਰਤਾ ਰਈ ਸੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਸੀਂ ਸ, ਫਰਸਏ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਐਣ ਰਈ ਵੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ 
ਯਾਸੀਂ ਸਿੱ ਸਐਆ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਯਾਸੀਂ ਸਿੱ ਸਐਆ ਨਾਰੋਂ ਵਧਯ ਸਾਇਿੱਏ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ। 
 
III. ਸਵਦਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਸਧਅਮ ਬਨਾਮ ਸਵਦਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਸਧਅਮ 
ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਟੂਏ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨਾ ਸੀ ਠੀਏ ਸਵਾ। 



III.1 ਸਵਦਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਖਣ ਬਾਰ ਸਤੰਨ ਵਿੱ ਡ ਅੰਧਸਵਸ਼ਵਾ  
''ਾਡ ਯਾਸ ਸਵਿੱ ਚ ਵਿੱਡੀ ਯੁਏਾਵਟ ਬਾਸ਼ਾ ਤ ਸਿੱ ਸਐਆ ਫਾਯ ਏੁਝ ਅਿੰਧਸਵਸ਼ਵਾ ਸਨ ਅਤ ਰਏਾਂ ਦੀਆ ਂਅਿੱਐਾਂ ਐਰਹਣ ਰਈ 
ਇਸਨਾਂ ਅਿੰਧਸਵਸ਼ਵਾ ਦਾ ਬਾਂਡਾ ਬਿੰਨਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਅਸਜਸਾ ਸੀ ਇਿੱਏ ਅਿੰਧਸਵਸ਼ਵਾ ਇਸ ਸ ਸਏ ਦੂਜੀ (ਸਵਦਸ਼ੀ) 
ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਐਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਯੀਏਾ ਇ ਦੀ ੜਹਾਈ ਦ ਭਾਸਧਅਭ ਵਿੱਜੋਂ ਵਯਤੋਂ ਸ। (ਅਰ ਸਵਿੱ ਚ, ਸਯ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਏ 
ਸਵਸ਼ ਵਿੱਜੋਂ ੜਹਨਾ ਵਧਯ ਏਾਯਯ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ)। ਦੂਜਾ ਅਿੰਧਸਵਸ਼ਵਾ ਇਸ ਸ ਸਏ, ਦੂਜੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਐਣ ਰਈ ਸਜਿੰਨਾ ਛਤੀ 
ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਨਾ ਚਿੰਾ ਸ। (ਛਤੀ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਨਾਰ ਰਸਸਜਾ ਤਾਂ ਸਫਸਤਯ ਸ ਏਦਾ ਸ ਯ ਰਾਬ ਦੀ ਸਥਤੀ 
ਸਵਿੱ ਚ ਉਸ ਸਿੱ ਐਣ ਵਾਰਾ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਜ ਸਸਰੀ ਬਾਸ਼ਾ 'ਤ ਚਿੰੀ ਭੁਸਾਯਤ ਸਾਰ ਏਯ ਚੁਿੱ ਸਏਆ ਸਵ)। ਤੀਜਾ 
ਅਿੰਧਸਵਸ਼ਵਾ ਇਸ ਸ ਸਏ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਐਣ ਦ ਯਾਸ ਸਵਿੱ ਚ ਯੁਏਾਵਟ ਸ। (ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਸਵਿੱਚ ਭਜ਼ਫੂਤ 
ਨੀਂਸ ਨਾਰ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਫਸਤਯ ਸਿੱ ਐੀ ਜਾਂਦੀ ਸ)। ਸ਼ਟ ਸ ਸਏ ਇਸ ਅਿੰਧਸਵਸ਼ਵਾ ਸਨ ਅਰੀਅਤ ਨਸੀਂ ਯ 
ਸਪਯ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀਾਸੜਆ ਂਦੀ ਇ ੁਆਰ 'ਤ ਅਵਾਈ ਏਯਦ ਸਨ ਸਏ ਬਾਯੂ ਬਾਸ਼ਾ ਸਏਵੇਂ ਸਿੱ ਐੀ ਜਾਵ।''  @ 
(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). (ਾਡ ਯਿੰ ਸਵਿੱਚ ਬਾਯੂ ਬਾਸ਼ਾ 
ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਅਤ ਸਏ ਸਿੱ ਦ ਤਿੱਏ ਸਸਿੰ ਦੀ ਸ) 
 
ਸਜ ਅਸਧਨ ਸਵਚੋਂ ਉਤਰੀ ਟੂਏ ਰਈ ਈ ਸ ਉਸ ਾਯ ਭਸਾਂਦੀਾਂ 'ਚੋਂ ਰ  ਫਾਯਾਂ ਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਸਧਨ 'ਤ 
ਅਧਾਯਤ ਸ। ਇਸਨਾਂ ਦਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ।  
 
ਅਸਜਸਾ ਸੀ ਇਿੱਏ ਅਸਧਨ ਸਪਨਰੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਡਨ ਸਵਿੱ ਚ ਯਵਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ਫਿੱ ਸਚਆਂ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਸ। ਇ 
ਅਸਧਨ ਸਵਿੱ ਚ ਾਸਭਣ ਆਇਆ ਸਏ, 
 ''ਏਈ ਾਰ ਸਪਨਰੈਂਡ ਸਵਿੱ ਚ ਏੂਰ ਜਾਣ ਏਯਏ ਰਬ ਭੁਿੱ ਚ ਯੂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਿੰਨੀ ਸਏ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਨੂਿੰ  ਸਜ਼ਆਦਾ 
ਸਪਨੀਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ੀ ਉਨੀ ਸੀ ਉਸ ਸਫਸਤਯ ਵੀਡੀ ਸਿੱ ਐਦਾ ੀ। ਇਿੱਏ ਭਾਸਆ ਂਦ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਭੁਸਾਯਤ ਦ 
ਸਨਯੀਐਣ ਤੋਂ ਤਾ ਰਿੱ ਾ ਸਏ ਜ ਫਿੱਚ 10 ਾਰ ਦੀ ਤ ਉਭਯ 'ਤ ਸਪਨਰੈਂਡ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਆ, ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਸਪਨੀਸ਼ੀ ਦਾ 
ਆਭ ਿੱਧਯ ਵੀ ਨਸੀਂ ੁਆਇਆ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਵੀਡੀ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵੀਡੀ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਬਾਸ਼ਾਈ ਿੱਧਯ 
ਸਾਰ ਏੀਤਾ। ਜ ਫਿੱਚ 6 ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਟ ਉਭਯ ਸਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂ ਜ ਵੀਡਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸੀ ਦਾ ਸ ਨ, ਉਸਨਾਂ ਦ 
ਨਤੀਜ ਚਿੰ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਏਾ ਰਬ 12 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ 'ਤ ਯੁਏ ਜਾਂਦਾ ਸ, 
ਸਏਉਂਸਏ ਿੱਸ਼ਟ ਸ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੀਂਸ ਿੱਏੀ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦੀ।" @ (Paulston, 1977:92-3). 
 



, ਸ਼ਟ ਸ ਸਏ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਯਾਸੀਂ ੜਹਾਈ ਏਯਨ ਨਾਰੋਂ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਯਾਸੀਂ ੜਹਾਈ 
ਏਯਨ ਨਾਰ ਸਫਸਤਯ ਆਉਂਦੀ ਸ। ਅਸਜਸਾ ਸਏਉਂ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ, ਇਸ ਸਠਰੀ ਟੂਏ ਤੋਂ ਾਪ ਸ ਜਾਵਾ: 
''ਫੁਜ਼ਏਭ (Butzkamm) ਇ ਿੱਰ ਤ ਜ਼ਯ ਸਦਿੰ ਦਾ ਸ ਸਏ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਐਣ ਅਤ ਸਐਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦ 
ਯਤ ਦ ਯੂ ਸਵਿੱ ਚ ਾ ਜਾਣ ਵਾਰ ਮਦਾਨ ਨੂਿੰ  ਭੁੜ ਯਬਾਸ਼ਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਸ। ਫਿੱਚ ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ ਵਿੱਡ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ 
1) ਉਸ ਮਥਾਯਥ ਨੂਿੰ  ਿੰਏਰਣਾ ਸਿੱ ਐ ਚੁਿੱ ਏ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ; 2) ਉਸ ਸਵਚਾਯਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਯਦਾਨ ਏਯਨਾ ਸਿੱ ਐ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ; 
3) ਉਸ ਆਣੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਫਰਣਾ ਅਤ ਉਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਨਾ ਸਿੱ ਐ ਚੁਿੱ ਏ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ; 4) ਉਸ ਸਵਆਏਯਣ ਦੀ 
ਭਝ ਸਸਜ ਯੂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਾਰ ਏਯ ਚੁਿੱ ਏ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ ਅਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਏਈ ੂਐਭ ਿੱਐਾਂ ਫਾਯ ਚਤਿੰਨ ਸ ਚੁਿੱ ਏ ਸੁਿੰ ਦ ਸਨ; 
5) ਉਸ ੜਹਨ ਅਤ ਸਰਐਣ ਦ ਸੁਨਯ ਰਾਤ ਏਯ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ : ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ  ਏਯਏ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਐਣ ਰਈ 
ਵਿੱਡੀ ੂਿੰ ਜੀ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ। ਇ ਨਾਰ ਬਾਸ਼ਾ ਰਸਸਣ ਏਯਨ ਦੀ ਸਾਇਿੱਏ ਯਣਾਰੀ ਸਾਰ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ ਅਤ ਬ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਿੱਰ 
ਸਏ ਇ ਨਾਰ ੜਹਾਈ ਿੰਬਵ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ।'' 
 
''ਪਰ ਸਸਐਆਯਥੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਯਾਸੀਂ ਸਾਰ ਬਾਸ਼ਾਈ ਸੁਨਯ ਅਤ ਮਥਾਯਥ ਸਆਨ ਦ ਵਿੱਡ ਐਜ਼ਾਨੇ ਨੂਿੰ  ਅਧਾਯ 
ਫਣਾਉਂਦ ਸਨ। ਸਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਥਾਯਥ ਨੂਿੰ  ਨਵੀਂ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਸਸਯਓਂ ਿੰਏਰਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦੀ। 
ਉਸ ਸਸਰੀ ਬਾਸ਼ਾ ਰਸਸਣ ਏਯ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ ਅਤ ਇਸਦ ਨਾਰ ਸੀ ਿੱਰ-ਫਾਤ ਦ ਸੁਨਯ ਅਤ ਸਵਸਾਯਏ ਸਆਨ ਸਾਰ 
ਏਯ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ। ਸਭਾਰ ਰਈ, ਫਨਤੀ, ਇਿੱਛਾ ਜਾਂ ਚਤਾਵਨੀ ਦ ਬਾਵ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਧਾਯਣ ਸਏਭ ਦ ਵਾਏਾਂ ਯਾਸੀਂ 
ਯਟ ਨਸੀਂ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਯ ਸਪਯ ਵੀ ਇਸ ਬਾਵ ਸਏ ਧਾਯਣ ਵਾਏ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਰੁਿੱ ਏ ਸ ਏਦ ਸਨ ਅਤ ਸਸਰੀ 
ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯਾਸ ਯਸ਼ਨ ਏਯਨ ਦੀ ਸ਼ਏਤੀ ਇ ਿੱਰ ਤ ਸਨਯਬਯ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸਏ ਦਸਾਂ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆ ਂਸਵਆਏਯਣਾਂ ਇਏ 
ਸਜਸੜੀਆ ਂਸਣ। ਇਸ ਇ ਿੱਰ ਰਈ ਸ ਸਏ ਾਯੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸਧਏਾਯ, ਸਣਤੀ, ਏਯਤਾ, ਾਧਨ, ਸਨਐਧ, ਏਾਯਣ, 
ਸ਼ਯਤ, ਰੜ ਸਜਸ ਅਭੂਯਤ ਬਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਟ ਏਯਨ ਵਾਰੀਆ ਂਸਵਧੀਆ ਂਦਾ ਸਵਏਾ ਏਯ ਚੁਿੱ ਏੀਆ ਂਸੁਿੰ ਦੀਆ ਂਸਨ, ਉਸ 
ਬਾਵੇਂ ਇ ਨੂਿੰ  ਸਏਵੇਂ ਵੀ ੂਯਾ ਏਯਦੀਆ ਂਸਣ। ਇਿੱਏ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਆਏਯਣ ਦੂਜੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਦਯਵਾਜ ਐਰਹਣ ਰਈ ਇ 
ਰਈ ਏਾੀ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ ਸਏਉਂਸਏ ਾਯੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਿੰਏਰੀ ਅਧਾਯ ਇਿੱਏ ਸਜਸਾ ਸ। ਡੂਿੰ  ਅਯਥਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਅੀਂ ਬਾਸ਼ਾ 
ਇਿੱਏ ਵਾਯ ਸੀ ਸਿੱ ਐਦ ਸਾਂ'' (http://en.wikipedia.org/wiki/WolfgangButzkamm)।  
 
ਉੱਤ ਸੁਣ ਤਿੱਏ ਸਫਆਨ ਏੀਤ ਤਿੱਥ ਬਾਯਤੀ ਨੀਤੀਏਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱਐਾਂ ਤੋਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਿੱਟੀਆ ਂਅਤ ਏਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਯੂਿੰ  
ਏਿੱਢਣ ਰਈ ਏਾੀ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ, ਯ ਸਪਯ ਵੀ ਇਿੱਏ ਨਜ਼ਯ ਇ ਉੱਤ ਵੀ ਭਾਯ ਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਸਏ ਫਾਏੀ 
ਦੁਨੀਆ ਂਸਵਿੱ ਚ ਏੀ ਸਵਸਾਯ ਸ ਸਯਸਾ ਸ।  
 



ਅਰੀਅਤ ਇਸ ਸ ਸਏ ਸਜਿੱਥ ਸਏਤ ਵੀ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸ ਅਤ ਇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦ ਭਾਸਧਅਭ ਦ ਯੂ 
ਸਵਿੱ ਚ ਸੁਿੰ ਦੀ ਆਈ ਸ, ਉਥ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਤਭ ਸ ਚੁਿੱ ਏੀ ਸ ਜਾਂ ਸਦਨ -ਸਦਨ ਿੱਟ ਸੁਿੰ ਦੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਇਦ ਫੂਤ 
ਵਿੱਜੋਂ ਏੁਝ ਏੁ ਸਭਾਰਾਂ ਸੀ ਏਾਪੀ ਸਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆ ਂਸਨ।  
 
ਮੂਾਂਡਾ ਨੇ 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਤਅ ਏੀਤਾ ੀ ਸਏ ਭੁਿੱ ਢਰੀ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦ ਸਸਰ ਸਤਿੰ ਨ ਾਰ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦਾ ਭਾਸਧਅਭ ਭਾਤ 
ਬਾਸ਼ਾ ਸਵ ਅਤ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਇਿੱਏ ਸਵਸ਼ ਵਿੱਜੋਂ ੜਹਾਈ ਜਾਵ। ਇ ਨਾਰ ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਤਾ ਵੀ ਸਾਰ ਸਈ। 2008 
ਸਵਿੱ ਚ ਏੀਤੀ ੜਚਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸੀ ਾਸਭਣ ਆ ਸਆ ਸਏ ਇ ਨਾਰ ਾਐਯਤਾ ਸਵਿੱ ਚ ੁਧਾਯ ਸਇਆ ਸ। 
 
ਇਥ ਸਧਆਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ਿੱਰ ਸ ਸਏ ਮੂਾਂਡਾ ਸਵਿੱ ਚ 52 ਬਾਸ਼ਾ ਭੂਸ ਸਨ। ਮੂਾਂਡਾ ਸਵਿੱ ਚਰੀ ਤਫਦੀਰੀ ਇ ਸਵਚਾਯ 
'ਤ ਅਧਾਯਤ ੀ ਸਏ ਜ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਦੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੀਂਸ ਯਿੱਐੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏੀ ਸਵ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਾਨੀ 
ਨਾਰ ਸਿੱ ਐਦਾ ਸ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਸਰਾਂ ਮੂਾਂਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਏੂਰੀ ਸਿੱ ਸਐਆ ਅਯਿੰਬ ਤੋਂ ਸੀ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਭਾਸਧਅਭ ਯਾਸੀਂ 
ਸੁਿੰ ਦੀ ੀ। (ਇਸਨਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਰਈ ਵਐ Kavuma, 2009) 
 
ਭਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 2009 ਸਵਿੱ ਚ ਤਅ ਏੀਤਾ ਸਏ ਸਣਤ ਅਤ ਸਵਸਆਨ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏੂਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਬਾਸ਼ਾ ਭਰਸ਼ੀਆ ਸਵਿੱ ਚ 
ਅਤ ਥਾਨਏ ਏੂਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਅਤ ਤਸਭਰ ਸਵਿੱ ਚ ੜਹਾ ਜਾਣ। 
 
ਬਾਯਤ ਦ ਨੀਤੀਏਾਯਾਂ ਦੀ ਅਸਆਨਤਾ 'ਤ ਇ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਏੀ ਸਟਿੱ ਣੀ ਸ ਏਦੀ ਸ ਸਏ ਭਰਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਤਸਭਰ ਬਾਸ਼ੀਆ ਂ
ਨੂਿੰ  ਸਵਸਆਨ ਤਸਭਰ ਸਵਿੱ ਚ ੜਹਾਉਣਾ ਠੀਏ ਭਝਦਾ ਸ ਯ ਬਾਯਤ ਸਵਿੱ ਚ ਇਸ ਇਿੱਏ ਅਯਾਧ ਵਯਾ ਸ। ਇਿੱਏ 
ਅਐਾਣ ਸ 'ਅਏਰਾਂ ਫਾਝੋਂ ਐੂਸ ਐਾਰੀ'। ਐੂਸਾਂ ਦੀ ਿੱਰ ਤਾਂ ਇਿੱਏ ਾ, ਯ ਬਾਯਤੀ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਯੀਆ ਂਦ ਸਦਭਾ 
ਜ਼ਯੂਯ ਐਾਰੀ ਸ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ। ਐਯ, ਏੁਝ ਸਭਾਰਾਂ ਸਯ ਦਣੀਆ ਂਭਾੜੀ ਿੱਰ ਨਸੀਂ ਸਵੀ। 
 
''ਸਛਰ ਏੁਝ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਿੰਰੈਂਡ ਅਤ ਸਨਊਜੀਰੈਂਡ ਆਣੀਆਂ ਭੂਰਵਾੀ ਿੱਟ ਸਣਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਰ ਸਯ ਵੀ 
ਵਧਯ ਸਧਆਨ ਦ ਯਸ ਸਨ। ....ਭਾਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਸਬਆਚਾਯ ਦ ਫਾਯ ਸਨਊਜੀਰੈਂਡ ਦ ਨੇੜਰ ਬਸਵਿੱ ਐ ਨੂਿੰ  . ਭਅ 
ਨੇ ਆਵਿੰਦ ਨਜਯੀ ਨਾਰ ਸ਼ ਏੀਤਾ ਸ। ...ਨਵੇਂ ਭਾਯੀ ਭਾਸਧਅਭ ਏੂਰਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸਨਾਂ 
ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਸਿੱ ਸਐਆਵੀ ਸਵਏਾ ਭੁਿੱ ਐ ਧਾਯਾ ਵਾਰ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦ ਫਯਾਫਯ  ਸ, ਫਰਸਏ ਇ ਨਾਰ ਉਸਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਬਾਸ਼ੀ ਸਣ 
ਦਾ ਰਾਬ ਵੀ ਸ। ਸਾਂਏਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ੂਿੰ ਤੂਆਂ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਸਦਨ-ਫ-ਸਦਨ ਵਿੱਧ ਯਸੀ ਸ। ...ਭਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਾਸ਼ਾ 
ਭਰਸ਼ੀਆ ਨੂਿੰ  ਯਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਏੂਰਾਂ ਅਤ ਸਵਸ਼ਵਸਵਸਦਆਸਰਆ ਂਸਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦਾ ਭਾਸਧਅਭ ਫਣਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸ (S.Kaur 
Gill, pp.135-152)" (Ammon, 2009) 
 



ਇਿੰਜ ਾਪ ਸ ਸਏ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਯ ਨਾਰ ਸਸਰ ਾਯ ਰ ਯਾਸ਼ਟਯ ਇਸਨੂਿੰ  ਫਾ-ਫਾ ਏਸਸਿੰਦ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਵਜਹਾ ਇਸ 
ਰਿੱ ਦੀ ਸ ਸਏ ਏਈ ਵੀ ਦ ਬਾਯਤੀਆ ਂਵਾਂ ਅਸਆਨਤਾ-ਸਭਿੱ ਤਯ ਨਸੀਂ ਫਸਣਆ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੁਿੰ ਦਾ। 
ਯ ਇਸ ਚਣ ਵਾਰੀ ਿੱਰ ਸ ਸਏ ਬਾਯਤ ਸਵਿੱ ਚ ਅਸਜਸਾ ਸਏਉਂ ਸ। ਇਦਾ ਅਰ ਏਾਯਣ ਤਾਂ ਆਧੁਸਨਏ ਵਯਣ-ਰਥਾ 
ਸ ਜ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਸਸਥਆਯ ਫਣਾ ਏ ਾਯ ਰਾਬ ਸਜਭ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁਿੰ ਦੀ ਸ। ਯ ਸਨਾਂ ਸਵਚਾਯਏ ਅਧਾਯਾਂ ਨੂਿੰ  
ਭਰੀਆਭਟ ਏਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਸਜਸਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਭਨੁਵਾਦ ਸਾਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਅਧਾਯ ਏੁਝ 
ਅਿੰਧਸਵਸ਼ਵਾ ਸਨ ਸਜਸਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਾ ਵਯਣਨ ਟਾਿੱਏਸਭ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ (ਵੀਡਨ) ਦੀ 2005 ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਯੀ ਸਯਯਟ 
ਸਵਿੱ ਚ ਸਭਰਦਾ ਸ (ਵਐ Benson, 2005)। ਇਸਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਏੁਝ ਅਿੰਧਸਵਸ਼ਵਾਾਂ ਦਾ ਸਫਯਾ ਸਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਯਸਾ ਸ। 
 
III.2 ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਰ ਅੰਧ ਸਵਸ਼ਵਾ 
III.2.1 ''ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਧ-ਸਵਸ਼ਵਾ: ਇ ਉਸਨਵਸ਼ੀ ਿੰਏਰ ਨੇ ਸਏ ਸਏ ਯਾਸ਼ਟਯ-ਯਾਜ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਏ 
ਾਂਝੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੜ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ, ਦੁਨੀਆ ਂਦ ਏਈ ਸਸਿੱ ਸਆ ਂਸਵਿੱ ਚ ਨੀਤੀ ਾਸੜਆ ਂਨੂਿੰ  ਰਬਾਸਵਤ ਏੀਤਾ ਸ। ਯ ਨਾ ਤਾਂ 
ਇਿੱਏ ਸਨਯਿੱਐ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਥਣ ਨਾਰ ਸਏਧਯ ਏਤਾ ਦਾ ਸਈ ਸ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਭਾਰੀਆ, ਫਯੂਿੰ ਦੀ, ਯਵਾਂਡਾ ਸਜਸ 
ਭੁਏਾਫਰਤਨ ਇਿੱਏ ਬਾਸ਼ਾਈ ਦਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਥਯਤਾ ਿੱਏੀ ਸਈ ਸ। ਅਰ ਸਵਿੱ ਚ, ਫਿੰਰਾਦਸ਼, ਾਸਏਤਾਨ, ਸਭਆਂਭਾਯ 
ਅਤ ਰੀਰਿੰ ਏਾ ਸਜਸ ਦਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਨਰੀ-ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਵੇਂ ਨੂਿੰ  ਯਏਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਵੀਏਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਅਪਰਤਾ ਸੀ 
ਅਸਥਯਤਾ ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਏਾਯਣ ਫਸਣਆ ਸ।"  (Ouane, 2003) 
 
III.2.2  ''ਇਸ ਅੰਧ-ਸਵਸ਼ਵਾ ਸਕ ਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਧੁਸਨਕ ੰਕਲ੍ਾਂ ਦ ੰਚਾਰ ਲ੍ਈ ਮਰਿੱ ਥ ਨਸੀਂ: ਦੂਜੀਆ ਂ
ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਮੂਯੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਭਜਾਤ ਭਯਿੱਥਾ ਇਿੱਏ ਦੂਜਾ ਉਸਨਵਸ਼ੀ ਿੰਏਰ ਸ। ਯ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ 
ਸਯ ਬਾਸ਼ਾ ਇ ਦ ਫੁਰਾਸਯਆ ਂਦ ਸਵਚਾਯ ਯਟ ਏਯਨ ਦ ਭਯਿੱਥ ਸ ਅਤ ਰੜ ਣ 'ਤ ਨਵੀਂ ਤਏਨੀਏੀ 
ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਅਤ ਫਣਤਯਾਂ ਦਾ ਸਵਏਾ ਏਯਨ ਦ ਭਯਿੱਥ ਸ। ਇ ਿੱਰ ਦਾ ਫੂਤ ਇਿੱਏ ਵਾਯ ਰਰਡ ੇਂਯ ਨੇ 
ਆਈਨਟਾਈਨ ਦ ਐਤਾ ਦ ਸਧਾਂਤ ਦਾ ਨੇਰ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਵਰਪ ਸਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਏਯ ਏ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਅਰ ਯਏ 
ਇਸ ਸ ਸਏ ਸਰਐਤ ਅਤ ਰਏਾਸ਼ਨਾ ਯਾਸੀਂ ਫਸਧਏਤਾ ਅਤ ਸਵਏਾ ਵਾਤ ਇਸਤਸਾਏ ਤਯ 'ਤ ਇਿੱਏ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚਣ 
ਏੀਤੀ ਈ ਸ।" (Alexandu, 2003). 
 
ਸਜਵੇਂ ਸਏ ਉਤਰ ਏਥਨ ਤੋਂ ਾਪ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ, ਸਯ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਏ ਵੀ ਿੰ ਏਰ ਨੂਿੰ  ਯਟਾਉਣ ਦੀ ਭਯਿੱਥਾ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ। 
ਯ ਇ ਭਾਭਰ ਫਾਯ ਅਸਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾ ਾਯ ਸ ਸਏ ਏੁਝ ਸਵਤਾਯ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। 
 



ਵਾਏ ਫਣਤਯ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਇਸ ਸਫਰਏੁਰ ਨਸੀਂ ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸਏ ਏਈ ਬਾਸ਼ਾ ਵਧਯ ਭਯਿੱਥ ਸ ਅਤ ਏਈ ਿੱਟ। 
ਸਯ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਏ ਫਣਤਯ ਥੜ-ਫਸੁਤ ਫਣਤਯੀ ਪਯਏਾਂ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਸਜਸੀ ਸ। ਏਈ ਦ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਆਏਯਣ ਰ 
ਏ ਏੁਝ ਏੁ ਿੰ ਨੇ ੜਹਨ ਨਾਰ ਸੀ ਇਸ ਾਪ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਸੜੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਏਈ ਸਵਆਏਯਣ ਨਸੀਂ ਵੀ ਸਰਸਐਆ 
ਸਆ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਵਾਏ ਫਣਤਯ ਵੀ ਨੀ ਸੀ ਅਭੀਯ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ ਸਜਿੰਨੀ ਸਰਐਤੀ ਸਵਆਏਯਣ ਵਾਰੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ। 
ਭੁੀਫਤ ਐੜੀ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਿੱਰ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਸ।  
 
ਅਏਯ ੁਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਾਡੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਏਰ ਸਵਸਆਨ ਅਤ ਤਏਨੀਏ ਸਜਸ ਸਵਸਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱ ਸਐਆ ਰਈ 
ਸ਼ਫਦ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਯ ਇਸ ਭਝ  ਪੀਦੀ ਅਸਆਨਤਾ 'ਤ ਅਧਾਯਤ ਸ। 
ਅਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸਯ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਫਦ ਭਯਿੱਥਾ ਇਏ ਸਜਸੀ ਸੁਿੰ ਦੀ ਸ, ਸਏਉਂਸਏ ਸਏ ਵੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਾਯੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਏੁਝ 
ਭੂਰ ਤਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਭੂਰ ਤਿੱਤਾਂ ਦ ਿੱਐ ਤੋਂ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਏਈ ਅਿੰਤਯ ਨਸੀਂ ਸ। ਸਭਾਰ ਰਈ 
ਸਠਰ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਸਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ: 
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.  
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 ਚੋਂ ਧਿੰਨਵਾਦ ਸਸਤ) 
 

ਸਸਰੀ ਨਜ਼ਯ ਵਐਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿੱ ਾ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਇਸਨਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸ਼ਫਦ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਯ 
ਸਏੀਏਤ ਇਸ ਸ ਸਏ ਇਸ ਾਯ ਸ਼ਫਦ ਇਿੱਏ ਸੀ ਭੂਰ ਤਿੱਤ 'Heam' (ਯਿੱਤ) ਨਾਰ ਵਿੱਐ-ਵਿੱਐ ਵਧਤਯ ਰਿੱ  ਏ ਫਣ 
ਸਨ। ਸਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾ ਯਸ ਇਸਨਾਂ ਦ ਿੰਜਾਫੀ ਭਅਯਥੀ ਐੁਦ ਸੀ ਦਿੱ ਦਣ ਸਏ ਚਿੰਦ ਸਭਿੰ ਟਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਇਸਨਾਂ ਦ 
ਫਯਾਫਯ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਾਰ ਸ ਏਦ ਸਨ: 
1. Haem    - ਯਿੱਤ 
2. Haemacyte   - ਯਿੱਤ-ਏਸ਼ਏਾ 
3. Haemagogue   - ਯਿੱਤ-ਵਾਊ 
4. Haemal  - ਯਿੱਤੂ/ਯਿੱਤਾਵੀ 
5. Haemalopia  - ਯਿੱਤੂ-ਨੇਤਯ 
6. Haemngiectasis  - ਯਿੱਤ-ਵਸਸਣੀ-ਾਯ 
7. Haemangioma  - ਯਿੱਤ-ਭਸੁਏਾ 
8. Haemarthrosis  - ਯਿੱਤ-ਜੜ-ਸਵਏਾਯ 
9. Haematemesis - ਯਿੱਤ-ਉਰਟੀ 
10. Haematin  - ਰਸ-ਯਿੱਤੀਆ 
11. Haematinic  - ਯਿੱਤ-ਵਧਾਊ 
12. Haematinuria  - ਯਿੱਤ ਭੂਤਯ 
13. Haematocele  - ਯਿੱਤ-ਸਰਟੀ 
14. Haematocolpos - ਯਿੱਤ-ਯਬਯਧ 
15. Haematogenesis - ਯਿੱਤ-ਉਤਾਦਨ/ਸਵਏਾ 
16. Haematoid  - ਯਿੱਤ-ਯੂ/ਯਿੰ, ਯਿੱਤੀਆ 
17. Haematology   - ਯਿੱਤ-ਸਵਸਆਨ 
18. Haematolysis  - ਯਿੱਤ-ਸਯਾ 
19. Haematoma  - ਯਿੱਤ-ਿੰਢ 
 



 ਇਸ ਏਸਸਣਾ ਸਏ ਾਡੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਫਦ ਨਸੀਂ ਸਭਰਦ ਸਏ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਅਸਆਨਤਾ ਦਾ ਚਿੰਾ ਫਤੂ ਸੀ 
ਸ ਏਦਾ ਸ। 
 
ਉਤਰ ਸ਼ਫਦ ਸਆਨ-ਸਵਸਆਨ ਅਤ ਅਿੰਯਜੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਫਿੰਧ ਫਾਯ ਇਿੱਏ ਸਯ ਵਿੱਡਾ ਤਿੱਥ ਾਸਭਣ ਸਰਆਉਂਦ ਸਨ 
- ਇਸਨਾਂ ਸ਼ਫਦਾਂ 'ਚੋਂ ਇਿੱਏ ਵੀ ਸ਼ਫਦ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਾਯ ਰਾਤੀਨੀ ਬਾਸ਼ਾ 
'ਚੋਂ ਸਿੱ ਧ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ। ਇ ਰਈ ਇਸ ਭਝਣਾ ਵੀ ਭੂਯਐਤਾ ਸ ਸਏ ਜ ਸਏ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸਵ ਤਾਂ ਉਸਨੂਿੰ  
ਸਆਨ-ਸਵਸਆਨ ਦੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਭਝ ਆ ਜਾੀ, ਸਏਉਂਸਏ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਆਨ-ਸਵਸਆਨ ਦੀ 
ਫਸੁਤੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਰਾਤੀਨੀ, ਮੂਨਾਨੀ ਆਸਦ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਨਾ ਸਏ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਦੀ।  
 
ਇਿੱਏ ਸਯ ਸਭਿੱ ਸਥਆ ਧਾਯਣਾ ਜ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਛੂਤ ਯ ਦਾ ਏਾਯਣ ਫਣੀ ਸਈ ਸ ਇਸ ਸ ਸਏ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਾਰ 
ਸਏ ਰਈ ਦੁਨੀਆ ਂਬਯ ਦ ਦਯਵਾਜ਼ ਐੁਰਹ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਇ ਰਈ, ਦੁਨੀਆ ਂਬਯ ਸਵਿੱ ਚ ਇ ਭੁਸਾਜ 'ਤ ਏੀ ਸ ਸਯਸਾ ਸ 
ਇਸ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। 
 
।।।.2.3. ਇਸ ਅੰਧ-ਸਵਸ਼ਵਾ ਸਕ ਸਵਦਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲ੍ਬਲ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ: ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਅਰਯੀ 
ੜਹਾਈ, ਏਿੰਭ ਅਤ ਭਸਏਆ ਂਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਯ ਸਜਵੇਂ ਸਏ Phillipson (1992) ਏਸਸਿੰਦ ਸਨ ਸਏ 
ਇਸ ਸਏ ਯਾਜੀ ਐਰਾਅ ਸਵਿੱ ਚ ਨਸੀਂ ਵਾਸਯਆ ਫਰਸਏ ਤਾਏਤਵਯ ਦਾਂ ਅਤ ਭੂਸਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਆਣੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ 
ਯਚਾਯ-ਯਾਯ ਰਈ ਏੀਤ ਚ-ਭਝ ਜਤਨਾਂ ਏਯਏ ਸਇਆ ਸ। ਇਸ ਵੀ ਸਧਆਨ ਮ ਸ ਸਏ ਿੱਟ ਆਭਦਨ 
ਵਾਰ ਦਸ਼ਾਂ ਦ ਯ-ਉਚਾਯਏ ਐਤਯਾਂ ਸਵਿੱ ਚ 50 ਪੀਦ ਰਏ ਰਿੱ  ਸ ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਅਨੁਾਤ ਵਧ ਸਯਸਾ ਸ, ਅਤ 
ਇ ਅਫਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱ ਸਐਆ ਰਾਇਭਯੀ ਿੱਧਯ 'ਤ ਸੀ ਐਤਭ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਵਿੱਡ ਫਸੁਭਤ ਨੇ ਰਫਰੀ ਭਿੰਡੀ ਦਾ 
ਸਸਿੱ ਾ ਨਸੀਂ ਫਣਨਾ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਰਈ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਏਈ ਭਾਅਨੇ ਨਸੀਂ।(Bruthiaux, 2002)" @ (Carol 
Benson, 2005, The importance of mother tongue-based schooling for educational quality, 
Commissioned study for EFA Global Monitoring Report 2005, Centre for Research on 
Bilingualism, Stockholm University). 
 
IV. ਅਜਕ ਕਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਝਾਨ 
ਅਿੱਜ ਦ ਭੇਂ ਸਵਿੱ ਚ ਦੁਨੀਆ ਂਸਵਿੱ ਚ ਦ ਬਾਸ਼ਾਈ ਯੁਝਾਨ ਿੱਸ਼ਟ ਵਐ ਜਾ ਏਦ ਸਨ- ਇਿੱਏ ਤਾਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟ 
ਸਯਸਾ ਦਫਦਫਾ ਅਤ ਦੂਜ ਯ-ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਯ ਐਤਯ ਸਵਿੱ ਚ ਵਧ ਯਸੀ ਭਸਿੱਤਾ। ਅੀਂ ਸਸਰਾਂ ਸੀ ਵਐ 
ਆ ਸਾਂ ਸਏ ਯ-ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ੀ ਸਜਸਨਾਂ ਦਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ (ਭਸਾਨ ਇਿੰਡੀਆ ਅਤ ਇਸਦ ੁਯਾਣ ਬਯਾ ਅਤ ਅਿੱਜ ਦ 
ਿੱਏ ਬੁਸਰਏ ਅਤ ਸਦਭਾੀ ੁਆਂਢੀ ਾਸਏਤਾਨ ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਏ) ਸਿੱ ਸਐਆ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਯਾਸੀਂ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ੀ ਉਥ 



ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਤਭ ਸ ਸਯਸਾ ਸ ਜਾਂ ਸਦਨ -ਸਦਨ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦ ਭਾਸਧਅਭ ਵਿੱਜੋਂ ਐਤਭ ਸੁਿੰ ਦੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 
ਦੂਜ ਐਤਯਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸੀ ਸ ਸਯਸਾ ਸ। 
 
2000 ਦ ਨੇੜ-ਤੜ ਇਿੰਟਯਨੈੈੱਟ ਤ 80 ਪੀਦੀ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸਵਿੱ ਚ ਰਾਤ ਸੁਿੰ ਦੀ ੀ। ਸੁਣ ਇਸ 
ਰਤੀਸ਼ਤ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਿੱਟ ਸ ਅਤ ਸੁਣ ਇਿੰਟਯਨੈੈੱਟ ਤ ੈਂਏੜ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਣਏਾਯੀ ਸਾਸਰ ਸ। 
 
ਬਾਯਤ ਦੀ ਿੱਰ ਸੀ ਏਯੀ ਤਾਂ ਭਾਈਏਯਪਟ ਏਿੰਨੀ ਅਨੁਾਯ ਬਾਯਤ ਦਾ 95 ਪੀਦੀ ਵਾਯ ਯ-ਅਿੰਯਜ਼ੀ 
ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਾਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ ਅਤ ਏਵਰ 5 ਪੀਦੀ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਯਾਸੀਂ।  
 
ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਅਿੱਜ ਇਸ ਸਥਤੀ ਫਣ ਚੁਿੱ ਏੀ ਸ ਸਏ ਜ ਸਏ ਨੂਿੰ  ਸਯਪ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸਵ ਤ ਦੂਜੀ ਏਈ ਬਾਸ਼ਾ 
ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸਵ ਤਾਂ ਏਈ ਵੀ ਏਿੰਨੀ ਉਨੂਿੰ  ਬ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਵਿੱ ਚ ਨ ਏਯੀ ਦਵੀ। ਸਿੱ ਛ ਸਜਸ ਰਸਿੱ ਧ ਅਿੰਯਜ਼ੀ 
ਯਾਰ 'ਦ ਇਏਾਨਾਸਭਟ' ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱਏ ਰਐ ਆਇਆ ੀ ਸਜ ਸਵਿੱ ਚ ਸਰਸਐਆ ੀ ਸਏ ਫਯਤਾਨੀਆ ਂ(ਇਿੰਰੈਂਡ) ਵਿੱਡ 
ਾਟ ਦੀ ਅਵਥਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਸਏਉਂਸਏ ਇਿੰਰੈਂਡ ਵਾੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਸਯਪ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸ। ਸਠਰੀਆ ਂਟੂਏਾਂ ਇ ਿੱਰ 
ਦਾ ਫੂਤ ਸਨ ਸਏ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਭੁਸਾਯ ਸਏਧਯ ਨੂਿੰ  ਸ: 
 ''ਅਿੱਜ ਦ ਏਿੰਭਏਾਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਦੂਜੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਫਰਣ ਅਤ ਸਰਐਣ ਦੀ ਿੰਚਾਯ ਭਯਿੱਥਾ ਦੀ 
ਰੜ ਸ।" @ (Stephanie Bell Rose, The Goldman Sachs Foundation; Vishakha Desai, The Asia 
Society www). 
 
 ''ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ ਦੂਜ ਦ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ੜਹਾਈ ਨੂਿੰ  ਉਤਾਸਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਵਿੱ ਤੀ ਅਤ ਨੀਤੀਤ ਏਦਭ ਚੁਿੱ ਏ 
ਯਸ ਸਨ, ਭਾਸਸਯਾਂ ਦਾ ਸਵਚਾਯ ਸ ਸਏ ਅਭਯੀਏੀ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਇ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਛ ਯਸਸ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਰਫਰੀ ਭਿੰਡੀ 
ਸਵਿੱ ਚ ਨੁਏਾਨ ਉਠਾ ਏਦ ਸਨ।" @ (Asia Society news 2nd April, 2009, www). 
 
 ''ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨੇ ਜ ਇਜਾਯਦਾਯਾਨਾ ੁਜੀਸ਼ਨ 20ਵੀਂ ਦੀ ਦ ਅਿੰਤ ਤਿੱਏ ਸਾਰ ਏਯ ਰਈ ੀ, 21ਵੀਂ ਦੀ ਸਵਿੱ ਚ 
ਅਸਜਸੀ ਇਜਾਯਦਾਯਾਨਾ ਸਥਤੀ ਸਏ ਵੀ ਇਿੱਏ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਸੀਂ ਯਸੀ।" @ (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). 
 
 ''ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਅਤ ੂਚਨਾ ਤਏਨਾਰਜੀ ਸਵਿੱ ਚਰਾ ਨੇੜਰਾ ਸਯਸ਼ਤਾ ਥੜਹ-ਸਚਯਾ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਸਜਵੇਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਫੁਰਾਯ ਬ 
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤ ਬ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਏਨਾਰਜੀ ਦਾ ਰਾਬ ਉਠਾਉਂਦ ਨ, ਇਸ ਸੁਣ ਿੱਚ ਨਸੀਂ ਸ।" (ਉਸੀ) 



ੂਯੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦ ਸਵਏਤ ਦਸ਼ਾਂ ਦ ਰਬ ਾਯ ਏੂਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਸਐਆ 
ਦਣ ਦੀਆ ਂਏਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸ ਯਸੀਆ ਂਸਨ ਅਤ ਇਸ ਦੂਜੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਏਵਰ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨਸੀਂ ਸਨ। 
 
ਇਥੋਂ ਤਿੱਏ ਸਏ ਅਭਯੀਏਾ ਸਵਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਯਾਸੀਂ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦਣ ਵਾਰ ਏੂਰ ਐੁਰਹ  ਸਨ ਅਤ ਇਸਨਾਂ 
ਸਵਿੱ ਚ 90 ਪੀਦੀ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਯ-ਚੀਨੀ ਬਾਸ਼ੀ ਸਨ (ਸ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰਤ, ਯ ਇ ਤੋਂ ਤਾ 
ਰਿੱ ਦਾ ਸ ਸਏ ਦੁਨੀਆ ਂਸਵਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਬਾਯ ਸਏਵੇਂ ਸ ਸਯਸਾ ਸ)।  
 
ਅਭਯੀਏਾ ਸਵਿੱ ਚ 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਐਣ ਵਾਸਰਆ ਂਦੀ ਸਣਤੀ 2000 ਦ ਭੁਏਾਫਰ 10 ੁਣਾ ੀ (USA 
Today, 20th November, 2007) 
 
ਅਭਯੀਏਾ ਸਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ਭਾਂ-ਸਉ ਯ-ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱ ਐਣ ਰਿੱ  ਯਸ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਏ ਉਸ ਆਣ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀਆ ਂ
ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱ ਐਣ ਸਵਿੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ ਿੱਏਣ (Education Update, 15 March 2013, www)।  
 
 ''ਸਵਸ਼ਵ ਅਯਥਚਾਯ ਸਵਿੱ ਚ ਚੀਨ ਦ ਵਧ ਯਸ ਰਬਾਵ ਨੂਿੰ  ਏਫੂਰਦ ਸ, ਨਾਭਾ ਾਯ ਏੂਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ੜਹਾਈ 
ਜ਼ਯੂਯੀ ਏਯਨ ਵਿੱਰ ਵਧ ਸਯਸਾ ਸ।" @ BBC News (www) 6th December, 2007). 
 
ਇਥੋਂ ਤਿੱਏ ਸਏ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਰਧਾਨ ਦਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਯ-ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ੀ ਰਏ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਯਸ ਸਨ। ਅਭਯੀਏਾ 
ਸਵਿੱ ਚ 1990 ਸਵਿੱ ਚ 3 ਏਯੜ 18 ਰਿੱ ਐ ਰਏਾਂ ਨੇ ਦਯਜ ਏਯਾਇਆ ੀ ਸਏ ਉਸ ਯ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨਸੀਂ ਫਰਦ।  
2000 ਜੀ ਜਨ-ਣਨਾ ਸਵਿੱ ਚ ਇਸ ਿੰ ਸਐਆ 4 ਏਯੜ 70 ਰਿੱ ਐ ਸ ਈ ਸ। ਇਸ ਵਾਧਾ ਇਸਨਾਂ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ਫਰਣ 
ਵਾਸਰਆ ਂਦੀ ਅਫਾਦੀ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧ ਤੋਂ ਸਏਧਯ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸ। ਇਸਨਾਂ ਾਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਯਜ ਏਯਾਉਣ ਵਾਸਰਆ ਂ
ਸਵਿੱ ਚ 60 ਪੀਦੀ ਵਾਧਾ ਸਇਆ ਸ।  
 
1980 ਤੋਂ 2011 ਤਿੱਏ ਅਭਯੀਏਾ ਸਵਿੱ ਚ ਯ ਸਵਿੱ ਚ ਯ-ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫਰਣ ਵਾਸਰਆ ਂਦੀ ਸਣਤੀ ਸਵਿੱ ਚ 140 
ਪੀਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਇਆ ਸ। ਜਦੋਂ ਸਏ ਇਸਨਾਂ ਾਰਾਂ ਸਵਿੱਚ ਅਭਯੀਏੀ ਅਫਾਦੀ ਸਵਿੱ ਚ ਏਵਰ 40 ਪੀਦੀ ਦਾ ਸੀ ਵਾਧਾ 
ਸਇਆ ਸ। 
  
ੂਯਫਰ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਉਸਨਵਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਏਵੇਂ ਅਿੰਯਜੀ ਿੰਚਾਯ-ਤਿੰਤਯ (media) 'ਚੋਂ ਫਾਸਯ ਸ ਯਸੀ ਸ ਇ ਦਾ ਚਿੰਾ 
ਫੂਤ ਅਯਜਨਟਾਈਨਾ ਦ ਇਸ ਅਿੰਏੜ ਸਨ: 1983 ਸਵਿੱ ਚ ਅਯਜਨਟਾਈਨਾ ਦ ਿੰਚਾਯ-ਤਿੰਤਯ ਦਾ 49 ਪੀਦੀ ਦਸ਼ ਤੋਂ 
ਫਾਸਯੋਂ ੀ ਜ 1996 ਸਵਿੱ ਚ ਟ ਏ 22 ਪੀਦੀ ਸੀ ਯਸਸ ਸਆ। 



 
ਇਿੰਜ ਏਈ ਸ਼ਿੱਏ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸਏ ਸਜਸੜ ਐਤਯਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਸਰਾਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਦੀ ਰਧਾਨਤਾ ੀ ਉਸਨਾਂ ਐਤਯਾਂ ਸਵਚੋਂ 
ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸਦਨ -ਸਦਨ ਿੱਟ ਸੁਿੰ ਦੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ।  
 
ਬਾਸ਼ਾ ਅਧਾਯਤ ਅਨੇਏਾਂ ਸਏਭ ਦੀ ਤਏਨਾਰਜੀ (ਇਿੰਟਯਨੈੈੱਟ, ਏਿੰ ਸਊਟਯ, ਭਫਾਈਰ, ਸਫਜਰ-ਸਏਤਾਫਾਂ (ਈ-ਫੁਏ) 
ਆਸਦ) ਸਵਿੱ ਚ ਥਾਨਏ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ਵਣਜ-ਸਵਉਾਯ 'ਤ ਰਬਾਵ ਨੂਿੰ  ਿੱਟ ਏਯਏ ਨਸੀਂ ਵਸਐਆ ਜਾ ਏਦਾ। 
 
ਇ ਿੱਰ 'ਤ ਵੀ ਫੜਾ ਸਧਆਨ ਦਣ ਦੀ ਰੜ ਸ ਸਏ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਏਾਯਣ ਾਡ ਸਏਿੰ ਨੇ ਸਿੱ ਸਐਆਵੀ, ਆਯਥਏ, 
ਵਾਯਏ ਅਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਨੁਏਾਨ ਸ ਯਸ ਸਨ। 
 
V. ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤ ਟਕ ਰਿੱ ਖਣ ਦ ਕੁਝ ਸਰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਾਨ 
ਅਿੱਜ ਦੁਨੀਆ ਂਦ ਰਬ ਾਯ ਦਸ਼ ਰੜ ਵਜੋਂ ਦੂਜ ਦਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱ ਐਣ ਸਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਦ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਯ 
ਅੀਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਧੀ ਨਾਰ ਚਿੰਫੜ ਫਠੇ ਸਾਂ। ਅੀਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਏ ਵੀ ਸਵਦਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਸਿੱ ਐਣ ਵਿੱਰ 
ਸਧਆਨ ਨਸੀਂ ਦ ਯਸ। ਇ ਏਾਯਣ ਫਸੁਤ ਵਿੱਡ ਵਾਯਏ ਅਤ ਆਯਥਏ ਨੁਏਾਨ ਸ ਯਸ ਸਨ। ਜ ਅੀਂ ਦੂਜ ਦਸ਼ਾਂ 
ਦੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਸੀਂ ਸਿੱ ਐਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਰ ਥੜ ਸੀ ਭੇਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਨੈੱਐੜ ਜਾਵਾਂ। ਅਿੱਜ ਾਡ ਰਈ ਅਿੰਯਜੀ ਨਾਰੋਂ 
ਵੀ ਵਿੱਧ ਜ਼ਯੂਯੀ ਚੀਨੀ ਅਤ ਨੀ ਸਜਸੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਯ ਅੀਂ ਬਸਵਿੱ ਐ ਤੋਂ ਅਿੱਐਾਂ ਫਿੰਦ ਏਯੀ ਫਠੇ ਸਾਂ। ਸਜਿੱਥ ਵੀ 
ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਿੱਰੀ ਫਠੀ ੀ ਉਥ ਸੀ ਅਿੱਜ ਦੁਨੀਆ ਂਦ ਾਯ ਦਸ਼ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਫਾਸਯ ਏਿੱਢੀ 
ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਯ ਅੀਂ ਆਣੀ ਾਯੀ ਸਿੱ ਸਐਆ, ਸਬਆਚਾਯ ਅਤ ਿੰਚਾਯ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਦ ਸਵਾਰ ਏਯਦ ਜਾ ਯਸ ਸਾਂ। 
ਇ ਤੋਂ ਾਨੂਿੰ  ਸਏਿੰ ਨਾ ਏੁ ਰਾਬ ਸ ਸਯਸਾ ਸ ਇਸ ਵਐਣ ਰਈ ਬਾਯਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਂਦ ਵਾਯ ਸਵਿੱ ਚ ਰਾਤਾਯ ਟ ਸਯਸਾ 
ਸਸਿੱ ਾ ਵਐ ਰਣਾ ਸੀ ਏਾਪੀ ਸਵਾ। 1950 ਸਵਿੱ ਚ ਦੁਨੀਆ ਂਦ ਵਾਯ ਸਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤ ਦਾ ਸਸਿੱ ਾ 1.78 ਪੀਦੀ ੀ ਜ ਸੁਣ 
1.50 ਪੀਦੀ ਯਸਸ ਸਆ ਸ। 1950 ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਅਿੱਜ ਬਾਯਤ ਸਵਿੱ ਚ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸਏਿੰ ਨੀ ਵਧਯ ਸ ਇਸ ਦਿੱਣ ਦੀ ਰੜ 
ਨਸੀਂ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ। ਸਵਸ਼ਵ ਵਾਯ ਸਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤ ਦ ਵਾਯ ਦੀ ਰਾਤਾਯ ਟਦੀ ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਇ ਦਾ ਫੂਤ ਸ ਸਏ 
ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਾਡਾ ਅਿੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਾਯ ਆਸਦ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਏਈ ਪਾਇਦਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਯਸੀ। ਜ ਇਸ ਅਿੰਏੜਾ 
ਏਾਇਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਾਪੀ ਨਾ ਸਵ ਤਾਂ ਬਾਯਤੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਯਪ ਸ਼ੀਆ ਸਵਿੱਚ ਸਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਅਿੱ ਐਾਂ 
ਐਸਰ ਿੱਏਦਾ ਸ; ਬਾਯਤ ਦੀ ਇਿੱਏ ਵੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਸਰੀਆਂ 40 ਮੂਨੀਵਯਸਟੀਆਂ ਸਵਿੱਚ ਨਸੀਂ 
ਆਉਂਦੀ। ਸਧਆਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ਿੱਰ ਇਸ ਸ ਸਏ ਸ਼ੀਆ ਦ ਾਯ ਏਸਸਿੰ ਦ-ਏੁਸਾਂਦ ਭੁਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀਆਂ ਸਵਿੱਚ 
(ਸਜਵੇਂ ਚੀਨ, ਜਾਨ, ਏਯੀਆ) ੜਹਾਈ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵਿੱਚ ਏਯਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ ਨਾ ਸਏ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਸਵਿੱਚ। , ਇ ਸਵਿੱਚ 
ਏਈ ਸ਼ਿੱਏ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸਏ ਬਾਯਤੀ ਨੀਤੀਏਾਯਾਂ ਦੀ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਯੀ 'ਏਾਣੀ ੜੀ ਅਿੰਨਹ ਾ ਵਾਯ' ਦੀ 
ਏਸਾਣੀ ਸ। 



ਸਬਆਚਾਯਏ ਤਫਾਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਿੱਰ ਸੀ ਨਾ ਏੀਤੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਚਿੰਾ ਸ। ਇਿੱਏ ਅਸਜਸੀ ਪਾਯਭੀ ੀੜਹੀ ਸਤਆਯ ਸ ਯਸੀ ਸ 
ਜ ਨਾ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਇਸਤਸਾ, ਨਾ ਾਸਸਤ, ਨਾ ਧਯਭ, ਨਾ ਸਆਨ-ਸਵਸਆਨ ਅਤ ਨਾ ਆਣ ਰਏਾਂ ਨਾਰ 
ਏਈ ੂੜਹਾ ਫਿੰਧ ਫਣਾ ਏਦੀ ਸ, ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਏਰਾਤਭਏ ਸਯਜਣਾ ਦ ਸਏ ਡੂਿੰ  ਅਸਸਾ ਨਾਰ ਨੇੜਤਾ ਫਣਾ 
ਏਦੀ ਸ। ਫਾਫ ਨਾਨਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਯੀ ਫਰਣ ਵਾਸਰਆ ਂਨੂਿੰ  ਭਰਛ ਬਾਸ਼ਾ ਾਸਣ ਵਾਰ ਆਸਐਆ ੀ। ਸੁਣ ਜਦੋਂ 
ਬਾਯਤੀ ਉੱਚ ਵਯ ਨੇ ਫਾਫ ਨਾਨਏ ਤਿੱਏ ਦ ਿੰਦਸ਼ ਨੂਿੰ  ਡੂਿੰ ਾ ਦਪਨਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸ ਤਾਂ ਸਵਚਾਯ ਾਂਧੀ ਭਸਾਤਭਾ ਦੀ ਏਣ 
ੁਣਾ। ਉਸ ਤਾਂ ਸਯ ਧਤੀ ਸਸਨਦਾ ੀ। ਬਾਯਤੀ ਸਬਆਚਾਯ ਨੂਿੰ  ਫਾ-ਫਾ ਆਐ ਏ ਟਾਈ-ਵਾਈ ਰਾਂਦਾ ਸੁਿੰ ਦਾ 
ਤਾਂ ਿੱਰ ਸਯ ਸੁਿੰ ਦੀ। 
 
VI. ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਸਕਵੇਂ ਸੰੁਦੀਆਂ ਸਨ  
ਸਠਰੀਆਂ ਟੂਏਾਂ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ਰ ਸ ਜਾਣ ਦ ਦ ਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ ਏਾਯਣਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਯ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ: 
“ਰਏ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ ਵਯਤਣ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਯਭ ਭਸਸੂ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ ਵਧਯ ਵਏਾਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਸਿੱ ਏ ਸਵਿੱਚ ਇ ਨੂਿੰ  ਤਜ 
ਦੇਂਦ ਸਨ। ਆਐਯਏਾਯ, ਉਸ ਸਵਯ ਸਵਿੱ ਚ ਆਣ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਣੀ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦ। ਇਿੰਜ ਿੱਟ ਸਣਤੀ 
ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਫੁਰਾਯ ਇ ਨੂਿੰ  ਸਿੱ ਠ ਦ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਇਿੰਜ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦ ਐਤਯ ਰਾਤਾਯ ਟਦ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਸਜਿੰਨਾ 
ਸਚਯ ਨਵੀਂ ਬਾਸ਼ਾ ਇ ਦੀ ਥਾਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਸੀਂ ਭਿੱਰ ਰੈਂਦੀ। (McMahon,1994:285). 
 
''ਸਿੱ ਸਐਆ ਰਣਾਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਥਾਨਏ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਯਸਾਜ਼ਯੀ ਏਯਏ ਵੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ। ਿੱਟ ਸਣਤੀਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਫਚਾਈ ਯਿੱਐਣ ਅਤ ਨਤੀਜ ਵਿੱਜੋਂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਸਬਆਚਾਯ ਨੂਿੰ  ਫਚਾਈ ਯਿੱਐਣ ਸਵਿੱ ਚ ਏੂਰਾਂ ਦਾ ਏੇਂਦਯੀ 
ਯਰ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ।" @ ( Eckert. T. et al, 2006). 
 
ਇਸਨਾਂ ਸਟਿੱ ਣੀਆਂ ਦੀ ਰਅ ਸਵਿੱਚ ਜ ਬਾਯਤ ਤ ਝਾਤ ਭਾਯੀ ਤਾਂ ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ਸਭਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਤਯਾ 
ਸਏੀਏੀ ਸ। ( ਬਾਸ਼ਾ ਰ ਸਣ ਦੀ ਯਸਏਸਯਆ ਫਾਯ ਮੂਨੈਏ (2003) ਦੀ ਸਯਯਟ ਦ ਸਵਾਰ ਨਾਰ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ 
ਦੀ ਸਥਤੀ ਜਾਣਨ ਰਈ ਇ ਦਤਾਵਜ ਦ ਰਐਏ ਵਿੱਰੋਂ ਸਰਸਐਆ ਰਐ (ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਸਏਿੰ ਨਾ ਏੁ ਐਤਯਾ, ਸਪਰਸਾਰ, 
ਅਿੰਏ 17, ਭਾਯਚ 2013) ਵਐ)  
 
VII. ਬਨਤੀ 
ਇਸ ਦਤਾਵਜ ਸਵਸਆਨਏ ਬਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤ ਭਯ ਵਿੱਰੋਂ ਸਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸਏਤਾਫ 'ਚੋਂ ਏੁਝ ਸਸਿੱ  ਰ ਏ ਸਤਆਯ 
ਏੀਤਾ ਸਆ ਸ। ਸਏਤਾਫ ਸਵਿੱ ਚ ਥੜਾ ਭਾਂ ਰਿੱ  ਸਯਸਾ ੀ, ਯ ਭਾਭਰਾ ਨਾ ਿੰਬੀਯ ਸ ਸਆ ਸ ਸਏ ਭੈਂ ਏੁਝ ਸਸਿੱ  ਰ 
ਏ ਸੀ ਅਿੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਝ ਛਤੀ ਬਾਯਤੀਆ ਂਦ ਾਸਭਣ ਸਰਆਉਣਾ ਠੀਏ ਭਸਝਆ। ਇ ਦਤਾਵਜ  ਸਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਭਰ ਸਵਚਾਯਾਂ ਸਵਚੋਂ ਏਾਪੀ ਏੁਝ ਭੈਂ ਿੰਜਾਫੀ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਅਤ ਯਾਸਰਆ ਂਸਵਿੱ ਚ ਛਾ ਵੀ ਚੁਿੱ ਏਾ ਸਾਂ ਅਤ ਆਣ ਅਨੇਏਾਂ 



ਬਾਸ਼ਣਾ ਯਾਸੀਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤ ਿੰਜਾਫੀਆ ਂਾਸਭਣ ਯਿੱਐ ਚੁਿੱ ਏਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਸਏਤਾਫਚਾ ਇਸਨਾਂ ਸਵਚਾਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਏ ਭੁਿੱ ਚ ਸਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ ਏਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਸਵਿੱ ਚ ਛਾਸਆ ਜਾ ਸਯਸਾ ਸ। ਇ ਸਏਤਾਫਚ ਦ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਅਤ ਸਸਿੰ ਦੀ ਯੂ ਵੀ ਇ ਰਈ  
ਛਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਏ ਇਸ ਿੱਰਾਂ ਿੰਜਾਫੀ ਯ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਵੀ ਸਸਿੰ ਦੁਤਾਨੀਆ ਂਏਰ ੁਿੱ ਜਣ। ਇ ਰਈ ਆਣੀਆ ਂ
ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਆਯ ਏਯਨ ਵਾਸਰਆ ਂਾਯ ਸਵਅਏਤੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਭਯੀ ਫਨਤੀ ਵੀ ਸ ਸਏ ਇਸ ਦਤਾਵਜ ਸਯ ਰਏਾਂ ਨੂਿੰ  
ੜਹਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਯੂਯ ਸਸਿੱ ਾ ਾਉਣ। ਬਾਯਤੀ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇ ਵਰ ਸਜਿੰਦੀ-ਭਤ ਦੀ ਰੜਾਈ ਰੜ ਯਸੀਆ ਂ
ਸਨ। ਥੜੀ ਦਯ ਵੀ ਨਾ ੂਯ ਜਾ ਿੱਏਣ ਵਾਰ ਇਸਤਸਾਏ ਾਟ ਾ ਏਦੀ ਸ।  
 
ਇ ਦਤਾਵਜ ਸਵਿੱ ਚ ਫਸੁਤ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂਫਸੁਤ ਾਯੀਆ ਂਐਜਾਂ ਸਵਚੋਂ ਟੂਏਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆ ਂਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ 
ਬਨਾਂ ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੈਂ ਸਾਯਸਦਏ ਧਿੰਨਵਾਦ ਏਯਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਸਭਸਨਤ ਅਤ ਰਤੀਫਿੱ ਧਤਾ ਦਾ ਸੀ ਨਤੀਜਾ 
ਸ ਸਏ ਭਾਤ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾ ਵਿੱਡਾ ਸਵਚਾਯਧਾਯਏ ਅਧਾਯ ਸਭਰ ਾ ਸਯਸਾ ਸ। 
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