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ਨਾਰੀਵਾਦ (ਅੰ ਕਯੇਜ਼ੀ:Feminism,ਪੈਭ਼ੀਨਨਚਭ), ਅੰ ਦਰਨਾਂ ਅਤੇ
ਨਿਘਾਯਧਾਯਾਿਾਂ ਦਾ ਇੱ ਓ ਸੰ ਕਰਨਿ ਿੈ, ਨਚਨਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਤਾਂ ਰਈ
ਸਭਾਨ ਯਾਚਨ਼ੀਤਓ, ਆਯਨਥਓ ਅਤੇ ਸਾਭਾਚਓ ਅਨਧਓਾਯਾਂ ਨੰ
ਨਯਬਾਨਸ਼ਤ ਓਯਨਾ, ਉਨਹਾਂ ਦ਼ੀ ਸਥਾਨਾ, ਅਤੇ ਯੱ ਨਔਆ ਓਯਨਾ ਿੈ।
ਇਸ ਨਿੱ ਘ ਨਸੱ ਨਔਆ ਅਤੇ ਯਚਕਾਯ ਦੇ ਔੇਤਯ ਨਿੱ ਘ ਯਤਾਂ ਰਈ
ਸਭਾਨ ਭਨਓਆਂ ਦ਼ੀ ਸਥਾਨਾ ਓਯਨ ਦ਼ੀ ਭੰ ਕ ਸ਼ਾਨਭਰ ਿੈ।

• ਪਯਾਂਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾਯਸ਼ਨਨਓ, ਘਾਯਰਜ ਪਯ਼ੀਏ ਨੰ , 1837
ਨਿੱ ਘ ਪੈਭ਼ੀਨਨਚਭ (Feminism) ਸ਼ਫਦ ਦ਼ੀ ਖਾੜਤ ਦਾ
ਨਸਿਯਾ ਨਦੱ ਤਾ ਚਾਂਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਫਦ ਪੈਭ਼ੀਨਨਚਭ (ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ)
ਅਤੇ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ (ਪੈਭ਼ੀਨਨਸਟ) ਨਿਰ਼ੀ ਿਾਯ 1872
ਨਿੱ ਘ ਫ਼ਯਾਂਸ ਅਤੇ ਨ਼ੀਦਯਰੈਂ ਡ ਨਿੱ ਘ, 1890 ਨਿੱ ਘ ਕਯੇਟ
ਨਫਰਟੇਨ ਅਤੇ 1910 ਨਿੱ ਘ ਸੰ ਮੁਓਤ ਯਾਚ ਅਭਯ਼ੀਓਾ ਨਿੱ ਘ
ਸਾਿਭਣੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਆਓਸਪਯਡ ਇੰ ਕਨਰਸ਼ ਨਡਓਸ਼ਨਯ਼ੀ
ਅਨੁਸਾਯ ਪੈਭ਼ੀਨਨਸਟ 1894 ਨਿੱ ਘ ਅਤੇ ਪੈਭ਼ੀਨਨਚਭ
1895 ਨਿੱ ਘ ਨਿਰ਼ੀ ਿਾਯ ਿਯਨਤਆ ਨਕਆ।[

• ਨਾਯ਼ੀ-ਿਾਦ ਸ਼ਫਦ ਦੇ ਨਿਨਬੰ ਨ ਸਭਾਨਾਯਥਓ ਸ਼ਫਦ ਯਤ,
ਇਸਤਯ਼ੀ, ਭਾਦਾ ਆਨਦ ਿਨ। ‘ਨਾਯ਼ੀ’ ਨਾਰ ਚਦੋਂ ‘ਿਾਦ’ ਚੁੜ
ਚਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਸ਼ਫਦ ਨਚਸ ਨਿਸ਼ੇ ਨਾਰ ਚੁੜਦਾ ਿੈ ਉਿ
ਆਣੇ ਨਾਰ ਇੱ ਓ ਨਿਘਾਯ, ਨਘੰ ਤਨ, ਓਰਾਂਤ਼ੀ ਸੰ ਖਯਸ਼ ਅਤੇ
ਅੰ ਦਰਨ ਦੇ ਫ਼ੀਚ ਰੈ ਓੇ ਘਰਦਾ ਿੈ। ਨਚਿੇਂ-ਨਚਿੇਂ ਇਿ ‘ਿਾਦ’
ਨਿਓਾਸ ਓਯਦਾ ਿੈ ਇਸ ਦ਼ੀਆਂ ਨਿਬੰ ਨ ਨਿਘਾਯਧਾਯਓ
ਰੜ਼ੀਆਂ ਫਣਦ਼ੀਆਂ ਨਿਕਸਦ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱ ਟਦ਼ੀਆਂ-ਬੱ ਚਦ਼ੀਆਂ
ਿਨ। ਇਸੇ ਤੜ-ਚੜ ਨਿੱ ਘੋਂ ਨਿਓਾਸ ਦਾ ਯਸਤਾ ਨਨਓਰਦਾ ਿੈ।
ਨਾਯ਼ੀਚਨ ‘ਿਾਦ’ ਨਾਰ ਚੁਨੜਆ ਇੱ ਓ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਯਕ ਚਾਂ ਇਸ
ਨਾਰ ਸੰ ਫੰ ਧਤ ਨਿਨਬੰ ਨ ਨਧਯਾਂ ਸਿੈ ਅਤੇ ਸਭਾਚ ਦ਼ੀ ਨਫਿਤਯ਼ੀ
ਿੱ ਰ ਓਦਭ ਿਧਾਉਂਦ਼ੀਆਂ ਿਨ।

•

ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ’ ਫਾਯ ਿ਼ੀ ਇਿ ਸੱ ਘ ਿੈ ਨਓ ਇਸ ਨੇ ਸਭਾਚ ਦੇੇੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਯਕ ਬਾਿ ਯਤ ਚਾਤ਼ੀ ਦੇ ਨਿੱ ਤ
ਨਿੱ ਘ ਅਿਾਚ ਫੁਰੰਦ ਓ਼ੀਤ਼ੀ। ਇਸ ਫਾਯੇ ਡਾ. ਫਰਨਿੰ ਦਯ ਓ ਯ ਫਯਾੜ ਨੇ ‘ਿੈਫਸਟਯ ਇੰ ਕਨਰਸ਼
ਨਡਓਸ਼ਨਯ਼ੀ ਦੇ ਿਿਾਰੇ ਨਰ ਨਰਨਔਆ ਿੈ:- ਪੈਭ਼ੀਨਨਜਭ ਸ਼ਯਦ ਅੰ ਕਯੇਚ਼ੀ ਨਿੱ ਘ ਪਯੈਂਘ ਯਾਿੀਂ ਆਇਆ।
ਪਯੈਂਘ ਨਿੱ ਘ ਇਿ ਰਾਤੀਂਰ਼ੀ ਸ਼ਯ ਤੋਂ ਨਭਰ ਓੇ ਫਨਣਆ ਿੈ। ਚ ੰ ਚਾਫ਼ੀ ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਸਭਾਨ ਅਯਥ
ਯੱ ਔਦਾ ਿੈ। ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ। ਨਰੰਕ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਯਾਚ਼ੀਨਨਤਓ, ਆਯਨਥਓ ਅਤੇ ਸਭਾਨਚਓ
ਸਭਾਨਤਾ ਤੋਂ ਿੈ। ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦ਼ੀ ਚਨਭ-ਬਭ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਰਪੁਨਰਤ ਓਯਨ ਦੇ ਮਤਨ ੱ ਙਭ਼ੀ ਸਭਚ
ਨਿੱ ਘ ਆਯੰ ਬ ਿਏ। ੱ ਙਭ਼ੀ ਸਭਾਚ ਨਿੱ ਘ ਸਬ ਤੋਂ ਨਿਰਾਂ ਯਤਾਂ ਆਣੇ ਿੱ ਓਾਂ ਰਤ਼ੀ ਚਾਕਯਓ ਿਈਆਂ।
ਫ਼ੀਚ ਯ ਨਿੱ ਘ ਸਬ ਤੋਂ ਨਿਰਾਂ ਭੈਯ਼ੀਿਰਸਟਨ ਓਯਾਪਟ ਨੇ ਯਤਾਂ ਦੇ ਿੱ ਓ ਨਿੰ ਘ ਨਾਿਯਾਂ ਫੁਰੰਦ
ਓ਼ੀਤਾ। ਉਸਦ਼ੀ ਸੰ ੇੰਨ 1792 ਨਿੱ ਘ ਰਓਾਨਸ਼ਤ ਿਈ ੁਸਤਓ ‘ਅ ਨਿੰ ਡ਼ੀਓੇਸ਼ਨ ਪ ਦਾ ਯਾਈਟਜ ਪ
ਨਿਭਨ’ ਨਾਰ ਯਤ ਦੇ ਦੁੱ ਔਾਂ ਤੇ ਿੱ ਓਾਂ ਰਈ ਫਨਿਸ਼ ਆਯੰ ਬ ਿਈ। ਸਭਾਚ ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਭੁੱ ਢ -ਭੁੱ ਢ
ਫਯਾਫਯ਼ੀ ਦਾ ਏਚੰ ਡਾ ਰੈ ਓੇ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਘੇਤਨਾ ਦ਼ੀ ਰਨਿਯ ਬਾਿੇਂ ੱ ਙਭ ਨਿੱ ਘ ਉੱਤਯ਼ੀ ਯ ਇਸਦੇ
ਸਯਓਾਯਾ, ਸਛ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਬਾਿਾਂ ਨੇ ਸਾਯ਼ੀ ਦੁਨ਼ੀਆਂ ਘ ਭੁਰਓਾ, ਸਭਾਚਾਂ, ਸੱ ਨਬਆਘਾਯਾਂ ਨੰ ਓਰੇ ਿਯ
ਨਿੱ ਘ ਨਰਆ। ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਰੇਯਓ ਨਾਯ਼ੀ ਘੇਤਨਾ ਨਾਰ ਸਫੰ ਨਧਤ ਉਨਹਾਂ ਸਭਾਨਚਓ ਰਨਿਯਾਂ
ਨਿੱ ਘ ਏ ਿਨ। ਨਚਰਹਾਂ ਨੇ ਨਾਯ਼ੀ ਘੇਤਨਾ ਨਾਰ ਸਦ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਿ ਯਿ਼ੀ ਫੇਇਨਸਾਪ਼ੀ ਨਿਯੁੱ ਧ ਅਿਾਜ ਫੁਰੰਦ
ਓ਼ੀਤ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਯ਼ੀ ਨੰ ਫਯਾਫਯ ਦੇ ਸਭਾਨਚਓ ਨਾਕਨਯਓ ਅਨਧਓਾਯ ਨਦਿਾਉਣ ਰਈ ਸਭਨਿਓ ਮਤਨ
ਆਯੰ ਬੇ। ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦਾ ਸਓੰ ਰ ਆਣ਼ੀ ਿਦ ਇਸ ਤੱ ਥ ਤੋਂ ਕਰਨਿਣ ਓਯਦਾ ਿੈ ਨਓ ਇਸ ਓਾਇਨਾਤ
ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਕਣਨਾ ਰਾਣ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਿਯਕ ਨਿੱ ਘ ਰਿਾਨਿਤ ਿੈ ਨਚਸਨੰ ਭਨੁੱਔ ਨਓਿਾ ਚਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਨਚਿੜਾ ਰਿਯਕ ਘੇਤਨਾ ਮੁਓਤ ਿਣ ਓਓੇ ਸਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਤਭ ਿੈ। ਰਨਓਯਨਤਓ ਚਕਤ ਤੇ ਸਥਾਈ,
ਸਦ਼ੀਿ਼ੀ ਅਤੇ ਅਟੱ ਰ ਨਨਮਭਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ੁਯਔ ਤੇ ਨਾਯ਼ੀ ਭਨੁੱਔ਼ੀ ਇਓਾਈ ਦੇ ਦ ਚੁਜ ਿਨ।

ਨਾਰੀਵਾਦ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਾਡਾਇਮ
• ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਸ਼ਫਦ ਨਚਿੜਾ ਨਓ ੰ ਚਾਫ਼ੀ ਨਿੱ ਘ ਨਯਆਇ ਿਚੋਂ
ਰਘਨਰਤ 18 ਨਿੱ ਘ ਨਿਰ਼ੀ ਿਾਯ ਨਿੱ ਘ ਦਯਚ ਿਇਆ।
ਇਸਦਾ ਅਯਥ ਇਿ ਨਿੀਂ ਨਓ ਨਾਯ਼ੀ ਨਾਰ ਿ ਯਿੇ ਅਨਨਆਂ
ਚਾਂ ਨਾਯ਼ੀ ਦੇ ਭਾਨਿ਼ੀ ਅਨਧਓਾਯਾਂ ਦ਼ੀ ਕੱ ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਂ
ਤੁਯ਼ੀ ਿ਼ੀ ਨਿੀਂ ਸ਼ੀ, ਯ ਇੱ ਓ ਸਭਾਨਚਓ ਸੰ ਕਨਿਤ ਰਨਿਯ
ਿਚੋਂ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਪਯਾਂਸ ਨਿੱ ਘ 1880 ਨਿੱ ਘ, ਇੰ ਕਰੈਂ ਡ,
ਅਭਯ਼ੀਓਾ ਨਿੱ ਘ 1890 ਨਿੱ ਘ ਉਬਨਯਆ। ਇੱ ਓ ਯਾਚਨ਼ੀਨਤਓ
ਰਨਿਯ ਿਚੋਂ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਇਨਤਿਾਸ ਤੇ ਿੁੇੁਣ ਤੱ ੇੱਓ ਦੇ
ਨਤੰ ਨ ਦਯ ਭੰ ਨੇ ਕਏ ਿਨ। ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਇਨਤਿਾਸਓਾਯ ਇਨਹਾਂ
ਦਯਾਂ ਨੰ ਨਨਭਨਨਰਔਤ ਨਤੰ ਨ ਨਸਯਰੇ ਔਾਂ ਅਧ਼ੀਨ ਨਿਘਾਯਦੇ
ਿਨ।

ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਪਤਹਲਾ ਦੌਰ
• ਨਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਭਾਚਓ ਓਾਨੰ ਨ਼ੀ ਫਯਾਫਯ਼ੀ ਦੇ ਭੁੱ ਦੇ ਨੰ ਨਿਰ਼ੀ ਿਾਯ ਪਓਸ ਨਿੱ ਘ
ਨਰਆਉਣ ਿਾਰ਼ੀ ਇਸ ਰਨਿਯ ਦਾ ਸਭਾਂ ਅਿਾਯਿ਼ੀ ਸਦ਼ੀ ਦੇ ਅਔ਼ੀਯ ਤ 20 ਿੀਂ ਸਦ਼ੀ
ਦੇ ਰਕਕ ਆਯੰ ਬ ਤੱ ਓ ਨਨਸ਼ਨਘਤ ਓ਼ੀਤਾ ਚਾਂਦਾ ਿੈ। ਆਣ਼ੀ ੁਸਤਓ ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀ
ਨਾਰ ਿ ਯਿ਼ੀ ਫੇਇਨਸਾਪ਼ੀ ਨੰ ਅਿਾਯਿ਼ੀ ਸਦ਼ੀ ਦੇ ਭੁਓਣ ਿੇਰੇ ਤੱ ਓ ਸਭਾਚਓ
ਅਓਾਦਨਸ਼ਓ ਫਨਿਸਾਂ ਨਿੱ ਘ ਰੈ ਆਂਦਾ ਸ਼ੀ ਅਤੇ 1848 ਨਿੱ ਘ ਅਭਯ਼ੀਓਾ ਨਿੰ ਘ ਿਈ
ਕੁਰਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨਾਯ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਯਾਫਯ਼ੀ ਦੇ ਅਨਧਓਾਯ ਭੁੱ ਦਾ ਿ਼ੀ ਫਣੇ ਸਨ, ਯ
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਇੱ ਓ ਸਭਾਨਚਓ ਯਾਚਨ਼ੀਨਤਓ ਰਨਿਯ ਿਚ 19 ਿੀਂ ਸਦ਼ੀ ਦੇ ਅੱ ਧ ਨਿੱ ਘ
ਸੰ ਕਨਿਤ ਿਇਆ। ਇੰ ਕਰੈਂ ਡ ਨਿੱ ਘ ਭੱ ਧਿਯਕ਼ੀ ਯਤਾਂ ਦਾ ਇੱ ਓ ਕਯੁੱ  ਸ਼਼਼ਕਾਓਤ ਦ਼ੀ
ਅਕਿਾਈ ਿੇਿ ਸਯਕਯਭ ਿਇਆ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ 1858 ਤੋਂ 1864 ਤੱ ਓ ਚਤ਼ੀ ਦੇ
ਸਯਓਾਯ ਨਾਯ਼ੀ ਰਿ਼ੀ ਨਸੱ ਨਔਅ, ਯੁਜਕਾਯ, ਨਿਆਿ ਓਾਨੰ ਨਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਚਯਯਤਾਂ ਆਨਦ
ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭਿੱ ਤਿ ਅਓਾਂਥ਼ੀ ਭਧ ਿਯਕ਼ੀ ਯਤਾਂ ਦੇ ਨਨਿੱਚ਼ੀ ਅਨੁਬਿ ਦ਼ੀ ਉਚ
ਸਨ। ਨਾਯ਼ੀ ਨੰ ਿਟ ਦਾ ਅਨਧਓਾਯ ਰੰਫੇ ਸੰ ਖਯਸ਼ ਫਾਅਦ ਨਿਰ਼ੀ ਿਾਯ ਅਭਯ਼ੀਓਾ
ਨਿੱ ਘ 1920 ਨੰ ਨਭਨਰਆ। ਬਾਯ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀਆਂ ਨੰ ਿ਼ੀ ਚਾਦਾ ਸ਼ੀ ਨਓ ਿਟ ਦਾ
ਅਨਧਓਾਯ ਰਾਤ ਓਯਨ ਉਯੰ ਤ ਸਭਾਚ ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਫਯਾਫਯ਼ੀ ਦਾ ਭਸਰਾ
ਔੁਦ-ਫਔੁਦ ਨਨਚਨਿਆ ਚਾਿੇਕਾ ਅਤੇ 1920 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਚੰ ਭਣ ਿਾਰ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀ ਰਈ
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਇੱ ਓ ਫ਼ੀਤ ਘੁੱ ਨਓਆ ਇਨਤਿਾਸ ਿਿੇਕਾ।

ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ
• ਨਾਯ਼ੀ ਦੇ ਆਯਥਓ ਅਨਧਓਾਯਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਚਓ ਔੁੱ ਰਾਂ ਦੇ ਭਸਨਰਆਂ ਨੇ
1960 ਨਿੱ ਘ ਫਰ ਕਰਨਿਣ ਓ਼ੀਤਾ ਅਭਯ਼ੀਓਾ ਨਿੱ ਘ ਦ਼ੀ ਅਸਪਰਾ
ਉਯੰ ਤ ਨਓਿਿਔ ਕਚਓਦਓਅ ਨੇ ਅਭਯ਼ੀਓ਼ੀ ਸਭਾਚ ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀ
ਦ਼ੀ ਭੁਓੰਭਰ ਨਿੱ ਸੇਦਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸੰ ਓਰ ਨੰ ਭੁੱ ਔ ਯੱ ਔਨਦਆ 1960 ਨਿੱ ਘ
ਸਥਾਨਾ ਓ਼ੀਤ਼ੀ ਕਈ। ਇਸ ਸਭੇਂ ਇੰ ਕਰੈ ਡ ਅਤੇ ਮ ਨਿੱ ਘ
ਯੁਚਕਾਯ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਭਨਓਆਂ, ਫਯਾਫਯ ਤਨਔਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ
ਿਯ ਨਸਿਰ ਅਨਧਓਾਯਾਂ ਤੇ ਨਿਿਾਯਾਂ ਨਿੱ ਘ ਿ ਯਿੇ ਨਿਤਓਨਯਆਂ ਰਤ਼ੀ
ਨਾਯ਼ੀ ਯਿ ਸੰ ਕਨਿਤ ਿਇਆ। ਰਕਕ 1960 ਤੋਂ 1980 ਤੱ ਓ
ਘੱ ਰ਼ੀ ਇਸ ਚਦੋਂ ਚਨਿਦ ਨੰ ਨਾਂ ਨਦੱ ਤਾ ਇਸ ਨਿੱ ਘ ਸਭਾਚਿਾਦ਼ੀ,
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ, ਓਾਰਾ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ, ਰੈ ਜਫ਼ੀਅਨ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦ਼ੀਆਂ
ਸਥਾਨਾਿਾਂ ਓਯਨ ਿਾਰੇ ਫਿੁਤ ਸਾਯੇ ਕਯੁੱ  ਆਣ਼ੀਆਂ
ਨਿਰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਿਘਾਯਧਾਯਓ ਨਧਯਾਂ ਸਭੇਤ ਸਯਕਯਭ ਿਨ।

ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਿੀਜਾ ਪੜਾਅ
• ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਇਨਤਿਾਸਓਾਯ 1990 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੇ
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਨੰ ੳ਼ੀਚਕਦ ਯੁ਼਼ਡਓ ਨਓਿਚਅਚਤਿ ਚਾਂ ਓਈ ਿਾਯ
ਸ਼ਯਤਿ ਓਿਚਅਚਤਿ ਦੇ ਅਨੁਭਾਨ ਿੇਿ ਨਿਘਾਯਦੇ ਿਨ।
ਇਨਤਿਾਸਓਾਯਾਂ ਦਾ ਭਤ ਿੈ ਨਓ 1990 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ
ਸਾਂਛੇ, ਅਚੰ ਨਡਆਂ ਤੇ ਓੇਦਯਨਤ ਿ ਨਕਆ =ਅਰਤਫਸਿੈ। ਇਸ
ਦਯ ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ =ਅਰਤਫਸਨਿਬੰ ਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਓਸਾਂ, ਚਾਤਾਂ
ਚਭਾਤਾਂ, ਧਯਭਾਂ ਓਫ਼ੀਨਰਆਂ ਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਨਨਿੱਚ਼ੀ ਅਤੇ
ਸਭਾਚਓ ਦਿਾਂ ਨਓਸਭਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਰ ੜਾਂ, ਸਭੱ ਨਸਆਿਾਂ, ਸਯਓਾਯਾਂ
ਸਫੰ ਧ਼ੀ ਯਾਚਨ਼ੀਨਤਓ ਚ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਓਾਦਨਭਓ
ੇਸ਼ਓਾਯ਼ੀਆਂ ਨਾਰ ਡੰ ਖ਼ੀ ਫਫਸਤਕ਼ੀ ਯੱ ਔਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਬੰ ਨ
ਆਧਾਯਾਂ ਤੇ ਨਿਘਾਯਾ ਨੰ ਨਿਘਾਯਧਾਯਓ ੈਂਤਨੜਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਯ
ਤਯ ਤੇ ਸੰ ਫਨਧਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

• ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਰਭਔ
ੁੱ ਨਘੰ ਤਓ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਸਥਾਨਾਿਾ===
ਪਯਾਂਸ ਦੇ ਫਿੁਘਯਨਘਤ ਨਾਯ਼ੀ ਨਘੰ ਤਓ ਨਸਭਨ ਦੇ ਫੁਿਾਇਯ ਦ਼ੀ 1949
ਈ ਨਿੱ ਘ ‘ਦ ਸੈਂਓਡ ਸੈਓਸ ਨਾਭ ਦ਼ੀ ੁਸਤਓ ਆਈ ਨਿਸ ੁਸਤਓ ਨਾਰ
ਿਯ ਾਸੇ ਧਨ਼ੀ ਕੰ ਛਣ ਰੱਕ ਕਈ ਸ਼ੀ। ਇਸ ਸਦਓਾ ਅਯਤ ਨੰ ਯਤ
ਫਣਾਏ ਚਾਣ ਤੇ ਰਨਓਨਯਆ ਦ਼ੀ ਔਚ-ਫ਼ੀਣ ਸ਼ੁਯ ਿਈ। ਯਤ ਦ਼ੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼
ਨਨਯਭਾਣਓਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਸਭਾਚ-ਸਨਬਆਘਾਯਓ ਿਾਰਾਤਾਂ ਦਾ ਕਨਿਯਾਈ
ਨਿੱ ਘ ਅਨਧਐਨ ਸ਼ੁਯ ਿਇਆ। ਨਿਸ ੁਸਤਓ ਨਿੱ ਘ ਨਸਭਨ ਨੇ ਨਓਿਾ
‘‘ਚ਼ੀਿ ਨਿਨਕਆਨ, ਭਨਨਿਸਰੇ ਸ਼ਣ਼ੀ ਨਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਨਤਿਾਸਓ
ਦਾਯਥਿਾਦ ਦੇ ਨਜਯ਼ੀਏ ਤੋਂ ਨਾਯ਼ੀ ਨੰ ਨਯਬਾਨਸ਼ਤ ਓਯਨ ਦੇ ਅੱ ਡ-ਅੱ ਡ
ਨਸਧਾਂਤਾ ਦਾ ਰੇ ਔਾ ਚਔਾ ਓਯਨਦਆ ਉਸਨੇ ਨਨਯਣਾ ਓ਼ੀਤਾ ਨਓ ਇਿ ਨਤੰ ਨੇ
ਔੇਸੇ ਨਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿੋਂਦ ਸਨਥਤ਼ੀ ਅਤੇ ਿਦ ਘੇਤਨਾ ਨਾਰ ਨਨਆਂ ਨਿ਼ੀ ਓਯ
ਯਿੇ’’। ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਨਯੇਔ ਨਿੱ ਘ ‘ਓੇਟ ਨਭਰੇ ਟ’ ਦ਼ੀ ੁਸਤਓ ਸੈਓਘੁਅਰ
ਰ਼ੀਨਟਓਸ‘ 1969 ਨਿੱ ਘ ਔਾਸ ਘਯਘਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਫਣ਼ੀ

ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ ਨਘੰ ਤਓ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ ਸਨਿਤ ਨਸਧਾਤਾਂ ਦ਼ੀ
ਿੱ ਔਯਤਾ ਫਾਯੇ ਘੇਤੰਨ ਿਣ ਰੱਕ਼ੀਆਂ ਓੇਟ ਨਭਰੇ ਟ ਦ਼ੀ
ੁਸਤਓ ਨਤੰ ਨ ਬਾਕਾਂ ਨਿੱ ਘ ਿੰ ਡ਼ੀ ਿਈ ਿੈ।
• ਨਰੰਕਓ ਯਾਚਨ਼ੀਤ਼ੀ
• ਇਨਤਿਾਨਸਓ ਨਙਓੜ
• ਸਾਨਿਤਓ ਰ਼ੀਨਫੰ ੇੰਫ।

• ਨਿਰੇ ਨਿੱ ਸੇ ਨਿੱ ਘ ਨਭਰੇ ਟ ਨੇ ਅਯਤ ਅਤੇ ਭਯਦ ਦੇ ਸਫੰ ਧਾਂ ਨਿੱ ਘ ਤਾਓਤ ਨਓਸ ਓਰ
ਿੈ ਇਸ ਫਾਯੇ ਆਣੇ ਨਸਧਾਂਤ ੇਸ਼ ਓ਼ੀਤੇ ਦਚੇ ਨਿੱ ਸੇ ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ ਸਖਯੰ ਸ਼ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਨਿਯਧ਼ੀ ਓਣ ਿਨ, ਇਸਦਾ ਉਰੇ ਔ ਓ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਤ਼ੀਚੇ ਨਿੱ ਸੇ ਨਿੱ ਘ ਉਸਨੇ
ਘਨਯਤ ਰੇ ਔਓਾਂ ਨੰ ਰੈ ਓੇ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ ਨਦਰਸ਼ਟ਼ੀ ਤੋਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨਿਤਓ ਨਿਸ਼ਰੇ ਸ਼ਣ
ਓ਼ੀਤਾ ਿੈ। ਿੈਰਨ ਨਸਔਸਭ ਨਸਓਸ ਦਾ ਚਨਭ ਿਕਨ ਨਿੱ ਘ ਿਇਆ ਭੁੱ ਢਰ਼ੀ ੜਾਈ
ਦਾ ਪਓਸ ਅੰ ਕਯੇਚ਼ੀ ਸਾਨਿਤ ਤੇ ਚੇਭਸ ਚੁਆਏਸ ਦ਼ੀਆ ਨਰਔਤਾ ਤੇ ਸ਼ੀ। ਉਿ
ਮਨ਼ੀਿਯਨਸਟ਼ੀ ਆਪ ੇਨਯਸ ਨਿੱ ਘ ੜਹਾਿੁਦ਼ੀ ਿ਼ੀ ਯਿ਼ੀ ਨਚੱ ਥੇ ਉਿ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਨਾਰ
ਚੁੜ਼ੀ।ref>ਨਾਯ਼ੀ ਅਸਨਤਤਿ ਤੇ ਯਸਨੰ ਦਯ ਯਨਸਭ ਦਾ ਓਥਾ ਸੰ ਸਾਯ,ਔਚਾਯਥ਼ੀ
ਿਯਨਿੰ ਦਯ ਓਯ,ੰ ਨਾ ਨੰ:7</ref> ਿੈਰਨ ਨਸਓਸ ਨੇ ਨਾਯ਼ੀ ਰੇ ਔਣ ਿੁਧਯ ਿਧੇਯੇ ਚਯ
ਨਦੱ ਤਾ ਿੈ। ਉਿ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਨਿਯਧ਼ੀ ਸ਼ਯਦ ਭਾਯਸਿਾਦ ਦਾ ਿ਼ੀ ਨਿਯਧ ਓਯਦ਼ੀ ਿੈ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੱ ਰ ਉੱਯ ਚਯ ਨਦੰ ਤਾ ਨਓ ਯਤ ਨੰ ਚ਼ੀਿ ਦੇ ਰਿੇ ਯਾਂ ਨਿੱ ਘ ਢਰਣਾ
ਘਾਿ਼ੀਦਾ ਿੈ ਤੇ ਆਣੇ ਢੰ ਕ ਨਾਰ ਰੇ ਔਣ ਓਯਨਾ ਘਾਿ਼ੀਦਾ ਿੈ ਤਾ ਚ ਆਣੇ ਆ ਨੰ
ਨਫਆਨ ਓਯ ਸਓੇ। ਨਸਓਸ ਫਾਯੇ ਰਭਚ਼ੀਤ ਓਯ ਅਤੇ ਨਿਨਦ ਨਭੱ ਤਰ ਯਚਭੈਯ਼ੀ ਟੰ ਕ
ਦੇ ਿਿਾਰੇ ਨਾਰ ਨਰਔਦੇ ਿਨ ‘‘ਨਸਓਸ ਨੇ ਯਤਾ ਨੰ , ਯਤਾਂ ਰਈ ਭਯਦਾਂ ਦੁਆਯਾ
ਫਣਾਏ ਕਈ ਦੁਨ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਔੁਦ ਨਰਔਣ ਰਿ਼ੀ ਿੰ ਕਾਨਯਆ ਉਸਨੇ ਅਯਤਾਂ ਨੰ
ਔੁਦ ਨੰ ਸ਼ਫਦਾਂ ਨਿੱ ਘ ੇਸ਼ ਓਯਨ ਦਾ ਤਯਓ ਨਦੱ ਤਾ।

ਬੈਟੀ ਫਰੀਡਨ
• ਫੈਟ਼ੀ ਪਯ਼ੀਡਨ ਦ਼ੀ ੁਸਤਓ ‘ਦ ਪੈਭ਼ੀਨਨਨ ਨਭਸਟ਼ੀਓ’ ਅਯਤਾਂ
ਨਾਰ ਿਧ਼ੀਓ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਧ਼ੀ ਰਬਾਿ ਿਚੋਂ ਉੱਬਯ਼ੀ। ਇਸ ਨੇ
ਅਭਯ਼ੀਓਾ ਨਿੱ ਘ ‘ਨੈਸ਼ਨਰ ਅਯਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪ ਿਭਨ’
ਦ਼ੀ ਨ਼ੀਿ ਯੱ ਔ਼ੀ ਚ ‘ਨਾ’ (ਟਯਭ) ਦੇ ਨਾ ਨਾਰ ਰਨਸੱ ਧ ਿਈ।
ਇਸ ਨਾਰ ਯਤਾਂ ਨੁੇੇੰ ਆਣੇ ਿੱ ਓਾਂ ਦ਼ੀ ਭੰ ਕ ਰਈ ਰੇ ਟ
ਪਾਯਭ ਰਾਤ ਿਇਆ ਇਸ ਰਬਾਿ ਸਦਓਾ ਅਯਤ ਨੇ ਇਸ
ਕੱ ਰ ਦ਼ੀ ਡਟ ਓੇ ਆਰ ਘਨਾ ਓ਼ੀਤ਼ੀ ਨਓ ਅਯਤ ਦ਼ੀ ਸੰ ਯਨਤਾ
ਓੇਿਰ ਫੱ ਘੇ ੈਦਾ ਓਯਨ ਤੇ ਖਯ ਨੰ ਸੰ ਬਾਰਣ ਨਿੱ ਘ ਿੈ। ਇਸ
ਨਓਤਾਫ ਨੇ ਸਭੇਂ ਦ਼ੀ ਰਨਿਯ ’ ਤੇ ਫਿੁਤ ਅਸਯ ਾਇਆ ਤੇ
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਨੰ ਇੱ ਓ ਅੰ ਦਰਨ ਨਿੱ ਘ ਢਾਰਣ ਰਈ ਯਾਿ ੱ ਧਯਾ
ਓ਼ੀਤਾ।

• ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਉਯਓਤ ਨਘੰ ਤਓਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨੇ ਨਾਯ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਨਿਓਾਸ
ਨਿੱ ਘ ਭਿੱ ਤਿਯਨ ਯਰ ਅਦਾ ਓ਼ੀਤਾ ਇਹ੍ ਨਘੰ ਤਓ ਨਾਯ਼ੀ ਨੰ ਚਾਕਯਓ ਓਯਨ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਿੱ ਓਾਂ ਦ਼ੀ ਕੰ ਰ ਓਯਨ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਇੱ ਓ ਨਸੱ ਧਾਂਤ ਨਸਯਚਨ ਿੱ ਰ ਿ਼ੀ
ਨਓਨਯਆਸ਼਼ੀਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਨਚਸਨੰ ਆਧਾਯ ਫਣਾਓੇ ਯਤਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਨਿਨਬੰ ਨ ਸਭੱ ਨਸਆਿਾਂ
ਨੰ ਸਭਨਛਆ ਚਾ ਸਓੇ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਨਿਨਬੰ ਨ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ ਨਘੰ ਤਓਾਂ ਦੇ ਉਯਤਓ
ਿਯਨਣਤ ਨਸਧਾਤਾਂ ਦ਼ੀ ਯਸ਼ਨ਼ੀ ਨਿੱ ਘ ਇਿ ਨਓਿਾ ਚਾ ਸਓਦਾ ਿੈ ਨਓ ੱ ਙਭ ਨਿੱ ਘ
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ ਨਘੰ ਤਨ ਿੁਣ ਤੱ ਓ ਆਣੇ ਓਈ ੜਾਅ ਾਯ ਓਯ ਘੁੱ ਨਓਆ ਿੈ। ਇਿ
ਨਘੰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਇੱ ਓ ਨਰਿਯ ਦੇ ਯ ਨਿੱ ਘ ਿ਼ੀ ਦੇਨਔਆ ਚਾ ਸਓਦਾ ਿੈ। ਇਸਦੇ
ਓਈ ਭਾਡਰ ਚਾ ਸਓਰ ਸਥਾਨਤ ਿ ਘੁੱ ਓੇ ਿਨ ਨਚੰ ਨਹਾਂ ਦ਼ੀ ਰ ਅ ਨਿੰ ਘ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਨੇ
ਆਣਾ ਭੁਿਾਂਦਯਾ ਨਨਔਾਨਯਆ ਿੈ। ਭਾਯਓਸਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯ ਿਓੇ ਓਰਭਿਾਯ
ਉਦਾਯਿਾਦ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ, ਉਕਯ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਭਨਨਿਸ਼ਰੇ ਸ਼ਣ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ,
ਅਸਨਤਤਿਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ, ਫਰੈ ਓ ਚਾ ਓਾਨਰਆਂ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਅਤੇ ਿੁਣ ਤੱ ਓ ਉੱਤਯ
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦ਼ੀ ਕੱ ਰ ਿ਼ੀ ਸ਼ੁਯ ਿ ਘੁੱ ਓ਼ੀ ਿੈ ਇਿਨਾਂ ਿੱ ਔ-ਿੱ ਔ ਭਾਡਰਾਂ ਯਾਿੀਂ ਯਤ ਦ਼ੀ
ਘੇੇਤ
ੇ ਨਾ ਦੇ ਨਿਓਾਸ ਦਾ ਨਿਾਂ ਮੁੱ ਕ ਸ਼ੁਯ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਨਚੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰ ਔੇ ਨਿੱ ਘ ਇਿਨਾਂ
ਅਨਧਐਨ ਸਓਰਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਧਾਯਨਾਿਾਂ ਫਾਯੇ ਕੱ ਰ ਓਯਾਂਕੇ। ਨਓਉਨਓ ਇਿ ਅਨਧਐਨ
ਸਓਰ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਨਿਓਾਸ ਨਿੱ ਘ ਭਿੱ ਤਿਯਨ ਮਕਦਾਨ ਾਉਂਦੇ ਿਨ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦ
• ਭਾਯਓਸਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਅਯਤਾਂ ਦਾ ਸਭਾਨਚਓ ਉਤਾਦਨ ਦੇ ਨਿੱ ਘ
ਸ਼ਾਭਨਭਰ ਿਣ ਤੇ ਯਤ ਨੰ ਫਯਾਫਯ ਦੇ ਭਓੇ ਨਦੱ ਤੇ ਚਾਣ ਦ਼ੀ ਕੱ ਰ
ਓਯਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਯਤ ਦ਼ੀ ਦਚ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਦਾ ਓਾਯਨ ਆਯਨਥਓਤਾ
ਨੰ ਭੰ ਨਦਾ ਿੈ। ਖਯੈਰ ਓੰ ਭ-ਓਾਚ, ਫੱ ਨਘਆਂ ਦ਼ੀ ਦੇਔ-ਯੇਔ ਨਿਆਿ
ਆਨਦ ਅਯਤ ਦ਼ੀ ਕੁਰਾਭ਼ੀ ਦਾ ਓਾਯਨ ਭੰ ਨਦਾ ਿੈ ਿੁਿ ਆਯਨਥਓਤਾ
ਦ਼ੀ ਤਾਓਤ ਨਿੱ ਘ ਿੱ ਡੇ ਪੇਯ ਫਦਰ ਦ਼ੀ ਭੰ ਕ ਓਯਦਾ ਿੈ ਨਚਸ ਨਾਰ
ਨਸਯਪ ਯਤਾਂ ਿ਼ੀ ਨਿ਼ੀ ਸਕੋਂ ਫਾਓ਼ੀ ਸਯ਼ੀਆਂ ਯਾਸ਼. ਅਕਤ ਨਧਯਾਂ ਦ਼ੀ
ਿਾਰਤ ਨਿੱ ਘ ਿ਼ੀ ਸੁਧਾਯ ਿਿੇ ਯ ਭਾਯਓਸ਼ਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਨਸਯਪ
ਓੰ ਭਓਾਚ਼ੀ ਯਤਾਂ ਨੰ ਓੇਂਦਯ ਨਿੱ ਘ ਯੱ ਔਦਾ ਿੈ ਉਿ ਆਯਨਥਓਤਾ ਦ਼ੀ
ਆਚਾਦ਼ੀ ਨਿੱ ਘ ਿ਼ੀ ਅਯਤ ਦ਼ੀ ਆਚਾਦ਼ੀ ਨਸੱ ਔ ਰੈਂ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਆਯਨਥਓਤਾ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਸਭੱ ਕਯ ਯ ਨਿੱ ਘ ਅਯਤ ਦ਼ੀ ਆਚਾਦ਼ੀ ਤੋਂ
ਅਔਾਂ ਪੇਯ ਰੈਂ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਰਿ਼ੀ ਆਯਨਥਓਤਾ ਉੱਯ ਬਾਯ ਿਣਾ
ਉਸਦ਼ੀ ਇੱ ਓ ਸ਼ੀਭਾ ਿ਼ੀ ਫਣ ਚਾਂਦ਼ੀ ਿੈ ਅਤੇ ਓਭਜਯ਼ੀ ਿ਼ੀ।

ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦ
• ਉਦਾਯਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਿ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਨਿਓਾਸ ਨਿੱ ਘ ਅਨਿਭ
ਸਥਾਨ ਯੱ ਔਦਾ ਿੈ ਉਿ ਸਭਾਚ ਨਿੱ ਘ ਯਤਾਂ ਦ਼ੀ ਮਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਯ
ਤੇ ਫਯਾਫਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਕੰ ਰ ਓਯਦਾ ਿੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਯ ਅਯਤਾਂ ਆਣੇ
ਓੰ ਭਾਂ ਅਤੇ ਮਕਤਾਂ ਯਾਿ਼ੀ ਭਯਦ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਔੜ ਸਓਦ਼ੀਆਂ ਿਨ।
ਇਿ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਕਯਬਾਤ, ਨਚਣਸ਼਼ੀ ਧੱ ਓੇਸ਼ਾਿ਼ੀ, ਿਟ ਦਾ
ਅਨਧਓਾਯ,ਨਸੱ ਨਔਆ, ਉਨਘੱ ਤ ਨਸਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਖਯੇਰ ਨਿੱ ਸਾ ਆਨਦ
ਭੁੱ ਢਰੇ ਭਸਨਰਆ ਤੇ ਨਔਰਾਰ ਓੇਂਦਨਯਤ ਓਯਦਾ ਿੈ। ਯ ਉਦਾਯਿਾਦ਼ੀ
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਅਯਤ-ਭਯਦ ਦ਼ੀ ਫਯਾਫਤਾ ਦ਼ੀ ਕੱ ਰ ਓਯਦਾ ਿੈ ਯ
ਯਤ ਦ਼ੀ ਦਚੈਰ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤਨਿ ਨੱ ਙੇ ਏ ਓਾਯਣਾਂ ਦ਼ੀ ਯਔ
ੜਘਰ ਨਿੱ ਘ ਿ਼ੀ ਨਿ਼ੀ ੈਂਦਾ ਸਕ ਇਿ ਸਭਾਚਓ ਢਾਂਘੇ ਨਿੱ ਘ ਥੜੇ
ਨਚਿੇ ਸੁਧਾਯ ਨਰਆਓੇ ਅਯਤਾਂ ਦ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਨੰ ਸੁਧਾਯਨ ਿੱ ਰ ਯੁਨਘਤ
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਰੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਉਗਰ ਨਾਰੀਵਾਦ
• ਯੈਡ਼ੀਓਰ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਅਯਤ ਦੇ ਦਭਨ ਨੰ ਚੈਂਡਯ ਦੇ
ਿਔਯੇਿੇਂ ਅਤੇ ਓਾਭੁਓਤਾ=ਅਰਤਫਸ ਨਿੱ ਘ ਭੰ ਨਦਾ ਿੈ ਇਿ
ਅਯਤ ਦੇ ਆਣੇ ਸ਼ਯ਼ੀਯ ਉੱਯ ਸੁਤੰਤਯ ਿੋਂਦ ਦ਼ੀ ੈਯਿ਼ੀ
ਓਯਦਾ ਿੈ ਬਾਿ ਨਰੰਕਓ ਆਜਾਦ਼ੀ ਦ਼ੀ ਕੰ ਰ ਓਯਦਾ ਿੈ।
ਯੈਡ਼ੀਓਰ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਖਯ, ਨਯਿਾਯ ਅਤੇ ਨਿਆਿ ਚ
ਅਯਤ ਨੰ ਫੇਟ਼ੀ, ਰੇਨਭਓਾ, ਤਨ਼ੀ ਚਾਂ ਭਾਂ ਦੇ ਯ ਨਿੱ ਘ
ਨਘੰ ਤਿਦਾ ਿੈ, ਨੰ ਨਓਾਯਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਭਾਡਰ
ਦਾ ਭੁੇੁੇੱਔ ਭਨਯਥ ਅਯਤ ਚਾਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਯਤ ਿਚੋਂ
ਿੈਸ਼ੀਅਤ ਸਥਾਨਤ ਓਯਦਾ ਿੈ।

ਮਨੋਤਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣੀ ਨਾਰੀਵਾਦ
• ਇਿ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਪਯਾਇਡ ਦੇ ਨਸਧਾਂਤਾ ਉੱਯ ਅਧਾਨਯਤ ਸ਼ੀ
ਪਯਾਇਡ ਅਨੁਸਾਯ ਫੱ ਘਾ ਨਰੰਕਓ ਙਾਣ ਘੇਤਨ ਅਤੇ ਅਿਘੇਤਨ
ਨਿਘੋਂ ਰਾਤ ਓਯਦਾ ਿੈ। ਚ ਨਨੰੁਸ਼ੀਓਯਣ ਅਤੇ ਈਡ਼ੀਸ ਓੰ ਰੈ ਓਸ
ਨਾਰ ਸਫੰ ਨਧਤ ਿੈ। ਨਚੱ ਥੇ ੁਯਔ ਨਰੰਕ ਦ਼ੀ ਿੋਂਦ ਫਾਰ ਰੜਓੇ ਨੰ
ਅਨਬਭਾਨ ਦ਼ੀ ਙਾਨ ਨਦੰ ਦ਼ੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰ ਰੜਓ਼ੀ ਨਿੰ ਘ
ਨਾਨਯਤਾ ਦ਼ੀ ਙਾਣ ਉਸਦ਼ੀ ਭਾਂ ਦੇ ਸਭਾਨ ਿੈ ਚ ਨਨੁੰ ਸਓ਼ੀਓਯਣ ਨੰ
ਰਾਤ ਓਯਦਾ ਿੈ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਪਯਾਇਡ ਦਾ ਅਯਤ ਦੇ ਦਭਨ ਦਾ
ਨਸਧਾਂਤ ਨਰੰਕਓ ਙਾਨ ਦਾ ਭਾਨਨਸਓ ਉਸਾਯ ਨਾਰ ਸਫੰ ਨਧਤ ਿੈ।
ਯ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਿ ਸੰ ਓਰ ਅਯਤ ਦ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਨੰ ਦਚੈਰੇ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਰੈ ਚਾਦਾ ਿੈ। ਨਓਉਨਓ ਅਯਤ ਦ਼ੀ ਦਚੈਰ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਉਸਦ਼ੀ ਚੈਨਿਓ
ਸਯ਼ੀਨਯਓ ਫਣਤਯ ਨਿੱ ਘੋਂ ਨਿ਼ੀ ਸਕੋਂ ਸਭਾਚਓ ਰਸਨਥਤ਼ੀਆਂ ਨਿੱ ਘ
ਉਚਦ਼ੀ ਿੈ।

ਅਸਤਿਿਵਵਾਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦ
• ਅਸਨਤਤਿਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਅਨੁਸਾਯ ਭਨੁੱਔ ਆਣੇ
ਸਯ਼ੀਯ ਨਾਰ ਿੱ ਧ ਭਿੱ ਤਯਨ ਿੈ। ਇਿ ਭਨੁੱਔ ਦ਼ੀ ਿੋਂਦ
ਤੇ ਓੇਂਦਨਯਤ ਨਿਘਾਯਧਾਯਾ ਨੰ ੇਸ਼ ਓਯਦਾ ਿੈ।
ਅਸਨਤਤਿਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਇਿ ਨਾਯਕ ਫੁਰੰਦ ਓਯਦਾ
ਿੈ ਨਓ ਭਨੁੱਔ ਰਨਓਯਤ਼ੀ ਦਾ ਭਿੱ ਤਿਯਨ ਅੰ ਕ ਿੈ।
ਨਚਸਦ਼ੀ ਅੱ ਕ ਦੋਂ ਯ ਿਨ ਚ ਆਣ਼ੀ ਆਣ਼ੀ ਸਯ਼ੀਯਓ
ਫਣਤਯ ਓਾਯਨ ਿੱ ਔਯ਼ੀ ਿੱ ਔਯ਼ੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਯੱ ਔਦੇ ਿਨ।
ਇਸ ਰਈ ਇਿਨਾਂ ਨੰ ਚੈਨਿਓ ਫਣਤਯ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ
ਉੱਘਾ ਚਾਂ ਨ਼ੀਿਾਂ ਨੰ ਚੈਨਿਓ ਫਣਤਯ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ਉੱਘਾ
ਚਾ ਨ਼ੀਿਾਂ ਨਿ਼ੀ ਨਓਿਾ ਚਾ ਸਓਦਾ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦ
• ਸਭਾਚਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ, ਭਾਯਓਸਿਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦਾ ਿ਼ੀ
ਅਕਰਾ ੜਾਅ ਿੈ ਇਸ ਨਿੱ ਘ ਨਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਰਈ
ਸਭਾਨਚਓ ਨਿਿਸਥਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਰੇ ਸ਼ਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਇਿ ਿ਼ੀ
ਨੱ ਤਯਭਤਾ ਅਤੇ ਯਤ ਦ਼ੀ ਆਯਨਥਤ ਸਨਥਤ਼ੀ ਨੰ ਿ਼ੀ ਅਯਤ
ਦ਼ੀ ਦਚੈਰ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਦਾ ਓਾਯਣ ਭੰ ਨਦਾ ਿੈ। ਭਯਦ ਦ਼ੀ
ਆਯਨਥਓਤਾ ਦ਼ੀ ਯਾਚਨ਼ੀਤ਼ੀ ਓਾਯਨ ਿ਼ੀ ਯਤ ਨੰ ਅਨਚਿ਼ੀ
ਓਾਯਚ ਤੱ ਓ ਸ਼ੀਭਤ ਯਨਔਆ ਚਾਂਦਾ ਿੈ ਨਚਸਦਾ ਨੱ ਤਯਸਤਾ
ਨਿੱ ਘ ਓਈ ਭੁੱ ਰ ਨਿ਼ੀ ਿੁੰ ਦਾ। ਇਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਯਤਾਂ ਨੰ
ਖਯੇਰ ਨਭਿਨਤਾਨਾ ਿ਼ੀ ਨਭਰਣਾ ਘਾਿ਼ੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਓ ਉਸਦ਼ੀ
ਨਭਿਨਤ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ੈ ਸਓੇ।

ਬਲੈ ਕ ਜਾਂ ਕਾਤਲਆਂ ਦਾ ਨਾਰੀਵਾਦ
• ਫਰੈ ਓ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਓਾਰ਼ੀਆਂ ਯਤਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਨਸਰਿਾਦ ਤੇ ਚੈਂਡਯ ਦੇ ਨਿਯਧ
ਨਿੱ ਘ ਓ਼ੀਤੇ ਕਏ ਸੰ ਖਯਸ਼ ਨੰ ਰਕਟਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਸਦ਼ੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਿ ਿੈ
ਨਓ ਇਿ ਨਸਰ਼ੀ ਨਿਤਓਯੇ ਦ਼ੀ ਆਰ ਘਨਾ ਓਯਦਾ ਿੈ ਤੇ ਨਸਰ਼ੀ ਨਿਤਓਯੇ
ਨੰ ਿ਼ੀ ਯਤ ਦ਼ੀ ਦਭਨਤਾ ਦੇ ਅੰ ਕ ਿਚੋਂ ਰੈਂ ਦਾ ਿੈ। ਨਚੱ ਥੇ ਫਾਦ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ
ਸਓਰ ਓੇਰ ਚੈਂਡਯ ਚਾਂ ਆਯਨਥਓ ਯਾਚਨ਼ੀਤ਼ੀ=ਅਰਤਫਸ ਦੁਆਰੇ ਖੁੰ ਭਦੇ
ਿਨ ਉੱਥੇ ਇਿ ਸਓਰ ਚੈਂਡਯ ਤੇ ਨਸਰ ਦਿਾਂ ਨੰ ਆਣਾ ਆਧਾਯ
ਫਣਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਓਾਰ਼ੀ ਅਯਤ ੁਸ਼ ਦੇ ਸਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਕਯ਼ੀ ਯਤ
ਦੁਆਯਾ ਿ਼ੀ ਸ਼ਨਸ਼ਤ ਿੁੰ ਦ਼ੀ ਿੈ। ਨਚਸ ਓਾਯਨ ਿੁਿ ਦਿਯਾ ਸੰ ਤਾ ਿੰ ਢਾਉਂਦ਼ੀ
ਿੈ। ਇਸ ਰਈ ਫਰੈ ਓ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ੱ ਙਭ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਸਭਾਨ ਫਰੈ ਓ ਚਾਂ
ਓਾਰ਼ੀ ਯਤ ਦ਼ੀਆਂ ਸਭੱ ਨਸਆਿਾਂ ਨੰ ਿ਼ੀ ਉਚਾਕਯ ਓਯਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਯਤ
ਦੇ ਦਭਨ ਦੇ ਸਾਯੇ ੱ ਔਾਂ ਨੰ ਸਭੁੱ ਘ ਨਿੱ ਘ ਿਾਘਦਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਯ
ਚਭਾਤ, ਨਸਰ, ਚੈਂਡਯ ਤੇ ਓਾਭੁਓਤਾ ਦਾ ਸੰ ਮਚਨ ਯਤ ਨੰ ਅੱ ਕੇ ਿਧਣ
ਰਿ਼ੀ ਰਤਸਾਨਿਤ ਓਯਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿ਼ੀ ਦਭਨ ਦੇ ਸਾਯੇ ਯਾਂ ਨੰ ਙਾਣ
ਓੇ ਿ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਾਯਥਓ ਨਸੱ ਟੇ ਤੇ ੁੱ ਚ ਸਓਦੇ ਿਾਂ।

ਉਿਰ ਨਾਰੀਵਾਦ
•

ਉਤਯ ਫਸਤ਼ੀਿਾਦ, ਉੱਤਯ ਅਧੁਨਨਓਤਿਾਦ, ਿਾਂਕ ਉੱਤਯ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ, ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦ਼ੀ ਨਨਯੰ ਤਯਤਾ ਨਿੱ ਘ
ਿ਼ੀ ਅਕਰਾ ੜਾਅ ਿੈ ਨਚਿੜਾ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦ਼ੀ ਡ਼ੀਫੇਟ ਨੰ ਿ਼ੀ ਨਿਸਤਾਯਤੇ ਤੇ ਨਔਰਾਯਦਾ ਿੈ। ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ
ਿੱ ਰੋਂ ਨਤਯਓ਼ੀ ਨੰ ਨਦੱ ਤ਼ੀਆਂ ਘੁਣਤ਼ੀਆਂ ਚਾਂ ਚੈਂਡਯ ਨਿਤਓਨਯਆਂ ਨੰ ਭੁੱ ਢ ਨਸ਼ਟ ਓਯ ਫਯਾਫਯ਼ੀ ਾਉਣ
ਦਾ ਏਚੰ ਡਾ ਇਸ ਨਿੱ ਘ ਭਨਪ਼ੀ ਨਿ਼ੀ ਿਇਆ ਯ ਨਾਰ ਰਿ਼ੀ ਇਿ ਿ਼ੀ ਸੱ ਘ ਿੈ ਨਓ 1990 ਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਉਤਯ ਅਧੁਨਨਓਤਾ ਨੇ ਨਚਿੇਂ ਭਨੁੱਔ ਦ਼ੀ ਨਨਿੱਚ਼ੀ ਸੇਸ ਨੰ ਤਸਰ਼ੀਭ ਓ਼ੀਤਾ ਿੈ। ਉਸਨੰ ਮਨ਼ੀਓ
ਿਣ ਦਾ ਨਚਿੇ ਾਿ ੜਾਇਆ ਿੈ। ਨਾਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਦ ਿ਼ੀ ਨਿ਼ੀਆਂ ਖਾੜਤਾ ਨਿੱ ਘ ਈ ਿੈ। ਉੱਤਯ
ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਅਚਓ਼ੀ ਨਾਯ਼ੀ ਦੇ ਸਯਓਾਯਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਬਿਾਂ ਨੰ ਓਰਾਈ ਨਿੱ ਘ ਰੈ ਨਯਿਾ ਿੈ। ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ
ਨਘੰ ਤਓ ਔਯਡ ਸੇਸ ਦ਼ੀ ਭੰ ਕ ਓਯ ਯਿੇ ਿਨ ਸਭਾਨਚਓ ਸਫੰ ਧਾ ਦ਼ੀ ਥਾ ਨਨਿੱਚਤਾ ਓੇਂਦਯ ਨਿੱ ਘ ਆ ਯਿ਼ੀ
ਿੈ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ਼ੀ ਡ਼ੀਫੇਟ ਥਪਰ੍ ਓਿਚਅਚਤਿ, ਗਔਰਓਕ ਓਿਚਅਚਤਿ, ਿਯਕੇ=ਅਰਤਫਸ ਔੇਤਯਾਂ
ਨਿੱ ਘ ਦਾਔਰਾ ਾ ਯਿ਼ੀ ਿੈ। ਆਭ ਤਯ ਤੇ ਨਾਯ਼ੀ ਭੁਓਤ਼ੀ ਦੇ ਸਭਨਿਓ ਯਾਚਨ਼ੀਨਤਓ ਏਚੰ ਡੇ ਦ਼ੀ ਥਾਂ ਨਾਯ਼ੀ
ਦ਼ੀਆਂ ਨਿਅਓਤ਼ੀਕਤ, ਨਨਿੱਚ਼ੀਿਾਦ਼ੀ ਓਾਭਨਾਿਾਂ ਤੇ ਪਓਸ ਓਯਦ਼ੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਭੰ ਤਿਾਂ ਤੇ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿੱ ਘ ਨਚਓਯਮਕ ਨਸ਼ਪਟ ਨਰਆਉਣ ਿਾਰੇ ਭਿਯ਼ੀ ਿਣ ਦਾ ਭਾਨ ਿਾਸਰ ਓਯਨਾ ਘਾਿੁੰ ਦ਼ੀਆਂ
ਿਨ ਉੱਤਯ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਇਨਤਿਾਸਓ ਤਯ ਤੇ ਉਸ ਭੁਿਯਰੇ ਤੇ ਔੜੇ ਿੈ। ਨਚੱ ਥੇ ਨਾਯ਼ੀਿਾਦ ਦੇ ਭੁੱ ਢਰੇ ਤੇ
ਆਧਾਯ਼ੀ ਭੁੱ ਦੇ ਅਤੇ ਭਸਰੇ ਿ਼ੀ ਅਚੇ ਭੁਰੋਂ ਅਰਸੰਕਦ ਨਿੀਂ ਿਏ ਓਾਨੰ ਨ਼ੀ ਅਨਧਓਾਯਾਂ, ਆਯਨਥਓ ਭਨਓਆ
ਤੇ ਨਾਯ਼ੀ ਭਯਦ ਫਯਾਫਯ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਭਾਚਓ ਿਰਘਰ ਦੇ ਫਾਿਚਦ ਸਦ਼ੀਆਂ ੁਯਾਣੇ ਨਤਯ਼ੀ ਤੰ ੇੰਤਯ
ਅਧ਼ੀਨ ਧਾਯਨਭਓ ਸਨਬਆਘਾਯਓ ਯਿੇਸ਼ ਨਿੱ ਘੋਂ ਖੜ਼ੀਆਂ ਚੈਡਯਡ ਭਨਫਣਤਯਾਂ ਨਾਯ਼ੀ ਨੰ ਿਾਸ਼਼ੀਏ ਤੇ
ਥੱ ਓਣ ਰਈ ਫਨਚਦ ਯਨਿੰ ਦ਼ੀਆਂ ਿਨ।

