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ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਿਦਰੜ ਿਨਸ਼ਚੇ ਤੋ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੁਟਣ ਦਾ
ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ--ਿਜਸਦਾ ਆਗਾਜ਼ ੧੮੮੭ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਜਉਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ
ਗਈ--ਿਪਛਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਜਨਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿੇ ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ
ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੋ, ਨਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇ
ਤੌਰ-ਤਰੀਿਕਆਂ ਤੋ, ਇਹ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮੂਲ ਯਥਾਰਤ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਿਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਾਧਕ
ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਾਂ।
ਲੋਕ ਤੰਤ ਰ
ਅਿਜਹੀ ਸੰਚਾਰ-ਪਰਣਾਲੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਾਂ ਤੋ ਇਹ
ਚਾਹੇ ਿਕ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ, ਅਿਜਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੋਕਤਾਂਤਿਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ, ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ
ਤਰਹਾਂ ਹੀ, ਹਰ ਮਾਅਨੇ ਿਵੱਚ ਪਿਰਪੂਰਣ ਨਹੀ, ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕ ਸਮਾਨਤਾ-ਸਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ,
ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋ ਿਕਤੇ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

ਅਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੱਮਤਾ ਸੰਚਾਰ ਅਸੱਮਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤਾਂਤਿਰਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਿਵਿਦਆ
ਹਰ ਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਸੰਸਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਮਲੀ-ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ--ਖਾਸ ਕਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ। ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਘਰ
ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਵਿਦਆ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਪਰਭ ਾਵਸ਼ੀਲ ਿਵਿਦਆ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਵਾਨੀ ਹਾਸਲ
ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਿਵੱਚ ਰਵਾਨੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਹਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੋਧ-ਪੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਿਸੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਸੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯੋਗ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਸਿਮਿਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨਹਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਤੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿਠਨਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ
ਖੜੀਆਂ ਰਿਹਣ ਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾਗਰਿਹਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਬਹੁਭ ਾਿਸ਼ਅਤਾ
ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨਹਾਂ ਿਗਣੇ-ਚੁਣੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋ ਹੈ ਿਜਨਹਾਂ ਦਾ ਹਰ
ਮੈਬਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਮੈਬਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਮ
ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ--ਿਨਜੀ ਿਦਸਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ -- ਇੱਕ
ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ - ਅਿਧਕਾਰ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਸੁਰੱਿਖਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਫਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਦੀ ਹੈ।
ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਰ ਮੈਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
ਬਲਹੀਣ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਦੂੱਜੇ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਗਆ ਇਹ ਿਸੱਧਾਂਤ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਨਸਾਰਥਕ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਸ਼ਾ - ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੇਕ ਤਾ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਦੀਵਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਏਸਪੇਰਾਂਤੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ ਿਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ
ਆਧਾਿਰਤ ਨਹੀ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸਾਬਤ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।

ਮਨੁੱ ਖ ਬੰਧ ਨਮੁਕ ਤੀ
ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਿਰਹਾ ਦੋਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਸਪੇਰਾਂਤ,ੋ ਮਨੁੱਖ ਬੰਧਨਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ--ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ
ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਕਾਮੀ ਸੰਸਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਵੱਚ ਵਸੇ
ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ।
ਅਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਰਿਹਣਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਘਠਨ ਦੀ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਨੁੱਖ ਬੰਧਨਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਹੈ ।

ਪਰਾਗ ,

ਜੁਲਾਈ ੧੯੯੬
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