ਆਉ ਅੱ ਗੇ ਤੁਰੀਏ

ਪੰ ਚ ਪਰਧਾਨੀ ਯੂ.ਕੇ.

ਪੰ ਚ ਪਰਧਾਨੀ ਯੂ. ਕੇ. ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਘਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਾਹ ਪੰ ਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਵ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ panchpardhaniuk@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਿਸੱ ਖ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਹੁ-ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਿਦ ਾਵੀ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਸੱ ਖ ਲਿਹਰ ਇਕ
ਅਿਜਹੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ (Diaspora) ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਹੋਵੇਗੀ
। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵੱ ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿਸਧ ਤਕ ਜੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਿਨਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ
ਅਗ ਹ ਿਨਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਿਮਕਾ ਵਾਰੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਖ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੇ ਮਨਿਵਿਗਆਨਕ ਜੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਦੁ ਮਣ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਧਰਮ, ਸਾਿਹਤ, ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਕਲਾ ਵਰਗੇ ਿਮੱ ਥਸੰ ਕੇਤ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ।
ਿਸੱ ਖ ਲਿਹਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਰੋ ਨੀ ਅੰ ਦਰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਸਰਜਣ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੌ ਮੀ ਅਤੇ ਕੌ ਮ ਤਰੀ ਦਰਪੇ

ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਿਸਧ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ

ਿਵਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਤਾ ਦੇ

ਕਤੀ ਕਦਰ ਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੌ ਮ ਵੱ ਲ ਚੱ ਲੇ ਸੰ ਘਰ

ਦੋਰਾਨ ਇਨ ਕੌ ਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (Diaspora) ਨ ਮਹੱ ਤਰਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੀ
ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮ ਯੂਰਪ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਤਾਧਾਰੀ ਿਧਰ ਵੱ ਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੌ ਮ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਤੇ
ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਿਧਰ ਨ ਉਨ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ
ਚਲਦਾ ਰੱ ਿਖਆ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱ ਲੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਨਾਲ ਿਸਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ
ਅਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱ ਲ ੧੯੮੪ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤ
ਬਾਅਦ ਚੱ ਲੇ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਘਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਅਤੇ ਕੌ ਮ ਪਤੀ
ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਿਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ , ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀ,
ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰ ਡ ਤ ਇਹ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ‘ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਿਸੱ ਖ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦੀ ਪੰ ਥ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਪਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋਵ ਵਰਗ ਪੰ ਥ, ਪੰ ਜਾਬ, ਧਰਮ,
ਿਸੱ ਖ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ , ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਪਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ ਵਰਗ ਿਵਚਕਾਰ
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ਫਰਕ ਿਸਰਫ ਇੰ ਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀ, ਿਸੱ ਧੇ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌ ਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ੀਲ
ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਅਕਸਰ ਘਟਦਾ-ਵਧਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰੇ ਘੱ ਲੂਘਾਰੇ (੧੯੮੪) ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਰਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ
ਵੱ ਲੋ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਘਰ

ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਉਚੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜੀ ਜ ਦੀ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਮੱ ਦਦ ਤ

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਤੱ ਥ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀ (Diaspora) ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵੱ ਚ ਜ ਸਮੂਹਕ ਪੱ ਧਰ

ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਜ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨਹੀ ਰੱ ਖਦਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ

ਸੰ ਸਥਾਵ ਜ ਇੱ ਕ ਕਦਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਿਵਚਰਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਹੇਠ ਸੰ ਗਿਠਤ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਸੱ ਖ ਪਰਵਾਸੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਇਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰ ਥ, ਕੌ ਮ, ਪੰ ਜਾਬ, ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਅਤੇ
ਿਸੱ ਖ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਪਤੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੰ ਗਲਡ, ਅਮਰੀਕਾ,
ਕਨਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰ ਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਿਵੱ ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਭਾਵ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਮੁਲਕ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਰਦੀਆਂ ਕੌ ਮੀ
ਪਰਵਾਸੀ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦਰਿਮਆਨ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਜ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ
ਇਨ ਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱ ਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮਾਨਿਸਕ ਜੰ ਗ’ (ਜੋ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵੱ ਲ
ਸੇਿਧਤ ਹੈ) ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱ ਲ ਿਵੱ ਢੀ ਇਸ ਮਾਨਿਸਕ ਜੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਹੱ ਥਠਕਾ
ਬਣੇ ਿਸਆਸੀ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਿਵਰੋਧ, ਇਨ ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਕੌ ਮ ਪਤੀ
ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹੈ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੱ ਥ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵ ਿਜੰ ਨੀਆਂ ਮਰਜੀ
ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਕਦਰੀ ਧੁਰੇ’ ਭਾਵ ਹੋਮਲਡ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਰਦੀਆਂ ਕੌ ਮੀ ਇਕਾਈਆਂ
ਜ ਕੌ ਮੀ ਸੰ ਗਠਨਾ ਨਾਲ ਬੱ ਝੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ

ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਹੋਮਲਡ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌ ਮੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਸਰ-ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ੧੯੮੪ ਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰ ਘਰ ਦੌਰਾਨ, ਕੌ ਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ
ਸਰਗਰਮ ਸੰ ਗਠਨਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਿਸੱ ਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱ ਲ ਕੌ ਮੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ
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ਿਵੱ ਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਖਾੜਕੂ ਸੰ ਘਰ

ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਟੁੱ ਟਣ ਤ

ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀਦੀਆਂ ਨ ‘ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਸੱ ਟ ਮਾਰੀ। ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਚਰ ਰਹੀ ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਿਧਰ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚ
ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਿਜਸਦਾ ਅਸਰ ‘ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ’ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਸੰ ਘਰ

ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਦੁ ਮਣ ਿਧਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਢੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ

‘ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਆਗੂਆ’ਂ ਨੂੰ ਜ ਤ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ਇਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਭਾਵ
ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਬੰ ਨ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੁ ਮਣ ਿਧਰ ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚਲੇ ਕੌ ਮੀ
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਭਾਵ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਗਤ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱ ਡਾ ਪਾੜ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰੇਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰ ਘਰ

ਝ

ੀਲ ਿਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ

ਡਾਇਪੋਰਾ ਹੋਮਲਡ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਕੌ ਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱ ਜ ਿਵਚਰਿਦਆਂ ਇਨ ਕੌ ਮੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕ
ਿਵੱ ਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਿਨਭਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਸੱ ਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ ਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹ ਅਖਿਤਆਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚਲੇ ਕੌ ਮੀ ਿਸੱ ਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜ ਿਵਚਰਿਦਆਂ ਇਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਗਤ
ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌ ਮੀ ਿਸੱ ਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪੱ ਖ
ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਮ ਦੇ ਹਾਣਦਾ ਬਣਨ ਿਵੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌ ਮੀ ਿਸੱ ਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਹੋਮਲਡ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਕੌ ਮੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗ ਹ ਤੋਰਨ
ਲਈ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕੌ ਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਾਕਤ ਨਹ ਬਣ ਿਰਹਾ।
ਹੋਮਲਡ ਿਵਚਲੇ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਚੁੱ ਪ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਿਸੱ ਖ ਵੱ ਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਿਸੱ ਖ ਵੱ ਲ, ਹੋਮਲਡ ਿਵਚਲੇ ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ
ਸੋਮੇ ਵੱ ਜ ਿਵਚਰਨਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਸੰ ਘਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱ ਤਤਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ
ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:
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(1) ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਗਠਨ ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਪੈਦਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸ ਝੀ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਮੁਲਕ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਰਦੀਆਂ
ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੁਰੇ ਵੱ ਜ ਕੰ ਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰ ਸਥਾ ਕੌ ਮੀ
ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਵੱ ਜ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇ।
(2) ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ, ਹੋਮਲਡ ਿਵਚਲੇ ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਤਕੜੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੱ ਛਮੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ ਹੋਰਨ ਸੰ ਘਰ

ੀਲ ਕੌ ਮ ਦੀਆਂ

ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਕੇ, ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚਲੇ ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੌ ਮ ਤਰੀ ਪੱ ਧਰ
ਉਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(3) ਕੌ ਮਵਾਦੀ ਿਸੱ ਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱ ਲ ਿਸੱ ਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(4) ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦੇ

ਿਵੱ ਚਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਕ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰ ਸਥਾਵ , ਮੀਡੀਆ

ਅਦਾਿਰਆਂ ਤੇ ਅਕਾਿਦਮਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ।
(5) ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਿਸੱ ਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ, ਿਸੱ ਖ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਲਿਕਆਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣੇ ।
(6) ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਰਿਥਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕੌ ਮੀ ਸੰ ਘਰ
ਬਣਾਉਣੀ।

ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਤਿੜਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

