
ਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ ਸਆੁਗਤ ਹ ੈਿੀਵਡਓ ਆਵਿਿਾਸੀ (ਇਨਵਡਜਨੈੱ ਸ) ਲੋਕਾਂ 
ਿੀਆਂ ਕਿਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤ ੇਵਿਚਾਰਾਂ ਿੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਮੀਰੀ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਿਾਉਿਂੀ ਹ ੈਅਤ ੇਅਵਜਹਾ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਿਾਰ 
ਇਵਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿ ੇਹਏੋ ਕਰਿੀ ਹ ੈਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਅਤ ੇਆਵਿਿਾਸੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ 
ਘਵਿਆ ਹ।ੈ   

ਿੀਵਡਓ ਿਖੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਹ ੈਵਕ ਤੁਸੀ ਂਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ ਆਵਿਿਾਸੀ 
ਲੋਕਾਂ ਬਾਰ ੇਵ਼ਿਆਿਾ ਜਾਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਿੋਗੇੋ। ਨਾਲ 
ਵਮਲਿੀ ਇਹ ਿੀਵਡਓ ਸਟੱਡੀ ਗਾਈਡ, ਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 
ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਵਗਆਨ ਿਧਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੰੀ ਹ,ੈ ਵਲੰਕਾਂ ਅਤ ੇਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿੱਸਿੀ 
ਹ।ੈ ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਹ ੈਵਕ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਗਾਈਡ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਹਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰੁ ੂ
ਕਰਨ ਿ ੇਪੋਆਇਟੰ ਿਜੋਂ ਕਰਗੇੋ।    

ਕਨੇੈਡਾ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਕਿੇਂ ਵਿਿੰਾ ਹੈ? ਕਨੇੈਡੀਅਨ 
ਕਸੰਟੀਵਚਊਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1982 ਿਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 (2) ਅਬਵਰਜਨਲ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਕਨੇੈਡਾ ਿ ੇ“ਇੰਡੀਅਨ”, ਇਨੂਇਟ ਅਤ ੇਮੇਟੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਿਜੋਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਿਾ ਹ।ੈ 

ਸ਼ਬਿ “ਇੰਡੀਅਨ” ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇਕ ਬਸਤੀਿਾਿੀ ਸ਼ਬਿ 
ਹ।ੈ ਕਨੇੈਡਾ ਿ ੇਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਿ 
ਅਬਵਰਜਨਲ ਿੀ ਥਾਂ `ਤ ੇਸ਼ਬਿ ਇਨਡਿਜਨੈੱ ਸ ਿੀ ਵ਼ਿਆਿਾ ਤਰਜੀਹ 
ਿਾਲਾ ਹ।ੈ   

ਵੀਡਿਓ ਸਟੱਿੀ ਗਾਈਿ:
ਸਾਡ ੇਜੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਆੁਗਤ ਹੈ

ਸਾਲ 2016 ਿਲੇੇ ਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ 1,673,785 ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, 
ਜੋ ਵਕ ਕੁਲੱ ਆਬਾਿੀ ਿਾ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਿ ੇਹਨ। ਅੱਜ, ਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ 
ਤਕਰੀਬਨ 634 ਿਖੋੱ ਿਖੱਰੀਆਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ਼ਿ ਹਨ, ਅਤ ੇਤਕਰੀਬਨ 
60 ਿਖੱਰੀ ਬੋਲੀ ਿਾਲੇ ਗਰੁਪੱ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਸਾਰ ੇਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ, ਰਿਾਇਤੀ 
ਟਰੈੀਟਰੀ਼ਿ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਹਨ।.

 § en.wikipedia.org/wiki/First_Nations

ਿੀਵਡਓ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨੇੈਡਾ ਭਰ ਤੋਂ ਛੇ ਆਵਿਿਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਾਂ ਿਲੋਂ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਸਆੁਗਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰ ੇਵ਼ਿਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀ ਂਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਕਾਂ 
ਰਾਹੀ ਂਲੱਭ ਸਕਿ ੇਹ:ੋ

ਗਵਾਈ (ਡ੍ਰਰਿਡਿਸ਼ ਕਲੰੋ੍ਰੀਆ – ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼)

 § kingcome.ca

 § youtube.com/watch?v=0ClB0OxJkiY

ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹ ੈਵਜਹਿ ੇ
ਆਵਿਿਾਸੀ ਹਨ ਅਤ ੇਵਜਹਿ ੇਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇਨੂਇਟ ਜਾਂ ਮੇਟੀਸ ਿਜੋਂ 
ਨਹੀ ਂਕਰਿ।ੇ

 § en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_
in_Canada

ਇਨਇੂਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਿਾ ਇਕ ਗਰੁਪੱ ਹ ੈਵਜਹਿ ੇਕਨੇੈਡਾ, 
ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤ ੇਅਲਾਸਕਾ ਿ ੇਯਖ ਠੰਢੇ 53 ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਰਵਹਿੰ ੇ
ਹਨ। ਇਵਤਹਾਸਕ ਤਰੌ `ਤ ੇਇਨੂਇਟ ਨੰੂ “ਐਸਕੀਮੋ਼ਿ” ਆਵਖਆ ਜਾਂਿਾ ਸੀ, 
ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਿ ਆਿਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਿਰਵਤਆ ਨਹੀ ਂ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।

 § en.wikipedia.org/w/Inuit

ਮੇਿੀਸ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਿ “ਟ ੂਵਮਕਸ” ਤੋਂ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਕ ਿਖੱਰਾ ਆਵਿਿਾਸੀ 
ਗਰੁਪੱ ਹ ੈਵਜਹਿਾ ਆਪਣੀ ਜੱਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ਼ਿ ਅਤ ੇਯਰੂਪੀਅਨ ਿੀ 
ਰਲਿੀ ਂਨਸਲ ਵਿਚੱੋਂ ਲੱਭਿਾ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿੀ ਸੰਤਾਨ ਨੰੂ “ਹਾਫ-ਬਰੀਡ਼ਿ”  
ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ ਵਜਸ ਸ਼ਬਿ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਹਣੁ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਅਤ ੇਇਹ 
ਸ਼ਬਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ  

 § en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tis_in_
Canada

ਇਨਡੂਵਕ (ਨੌਰਥਿੈੱਸਿ ਿੈਰੀਿਰੀਜ਼ – ਇਨਇੂਿ)

 § inuvik.ca/en/index.asp

 § en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_
in_Northern_Canada

ਪਨਡਿਕਿਨ (ਡ੍ਰਰਿਡਿਸ਼ ਕਲੰੋ੍ਰੀਆ – ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼)

 § syilx.org/about-us/syilx-nation

 § pib.ca

ਡਸਕਸ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਓਨਿੇਰੀਓ)

 § sndevcorp.ca/history-of-six-nations

 § en.wikipedia.org/wiki/Six_Nations_of_the_
Grand_River

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੀਡਿਓ ਡਵਚ

Punjabi
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ਊਨਾਮਾਕੀ (ਕਪੇ ੍ਰਰੇਿਨ, ਨੋਵਾ ਸਕਸੋ਼ੀਆ)

 § cbu.ca/indigenous-affairs/mikmaq-resource-
centre/mikmaq-resource-guide/historical-
overview

ÎLE-A-LA CROSSE, (ਸਸਕਚੈਵਾਨ – ਮੇਿੀਸ)

 § en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-%C3%A0-la-
Crosse

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਿੀਵਡਓ ਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ ਿਖੇੀ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਵਮਉਨਟੀ ਜਾਂ 
ਇਲਾਕ ੇਵਿਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ਼ਿ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣ।ੋ ਇਹ ਿਖੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂ
ਗਗੂਲ ਸਰਚ ਕਰਕ ੇਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਸਕਿ ੇਹ ੋਵਕ ਵਕਸ ਿ ੇਆਵਿਿਾਸੀ ਇਲਾਕ ੇ
ਉਪੱਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਸ਼ਵਹਰ ਹ ੈਅਤ ੇਹਰੋ ਵਲੰਕ ਿਖੋੇ।

ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਿੀਆਂ ਵਨਆਰੀਆਂ ਕਿਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤ ੇਮੂੰਹ਼ਿਬਾਨੀ 
ਰਿਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਆਵਿਿਾਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਸਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਖੱਣ 
ਲਈ ਼ਿਬਾਨੀ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤ ੇਕਹਾਣੀਆਂ ਼ਿਰਰੂੀ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹਰ 
ਕਵਮਉਨਟੀ ਵਿਚਲੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਿਾ ਰਲੋ ਼ਿਬਾਨੀ ਇਵਤਹਾਸ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਹੀ 
ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਚੇਤ ੇਰਖੱਣਾ ਹ।ੈ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕ ਕਿਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤ ੇ
ਇਵਤਹਾਸ ਨੰੂ ਮੂੰਹ਼ਿਬਾਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਣੁਾ ਕ ੇਅਗਾਂਹ ਇਕ ਪੀੜ੍ੀ ਤੋਂ 
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ੀ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰਾਉਿਂ ੇਹਨ। ਆਵਿਿਾਸੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਸੰਕੇਤਕ 
ਿਸਤਾਂ ਅਤ ੇਵਿ਼ਿਅੂਲ ਲੈਂਗਏੂਜ ਰਾਹੀ ਂਿੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤ ੇਇਵਤਹਾਸ ਿੱਸਿ ੇ
ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤਰਾਸੇ਼ ਹਏੋ ਟਟੋਮ ਪੋਲ ਅਤ ੇਹਾਊਸ ਪੋਸਟਸ। 

ਹਰ ਆਵਿਿਾਸੀ ਸਵਭਆਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰ,ੇ ਅਤ ੇਇਥੱੋਂ ਤਕੱ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰ 
ਿੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਅਤ ੇਰਿਾਇਤੀ ਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਗੀਤ ਜਾਂ ਡਾਂਸ 
ਹਨ। ਮਾਲਕੀ ਬਾਰ ੇਿਖੱ ਿਖੱ ਸਵਭਆਚਾਰਾਂ ਿ ੇਿਖੋੱ ਿਖੱਰ ੇਵਨਯਮ ਹਨ। ਕੁਝ 
ਗੀਤ, ਨਾ,ਂ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖੱਿ ੇ
ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਆਵਗਆ ਲਏ ਵਬਨਾਂ ਿਰਤ,ੇ ਿਬੁਾਰਾ ਿੱਸੇ, ਨੱਚੇ ਜਾਂ ਗਾਏ 
ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਿ।ੇ 

ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਕਨੇੈਡਾ ਿ ੇਗੈਰ-ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਇਵਤਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧ ਗੁੰਝਲਿਾਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਉਪੱਰ ਬਸਤੀਿਾਿ, 
ਇਵਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਿਾ,ਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤ ੇਨਸਲਿਾਿੀ ਿਤੀਵਰਆਂ ਨੇ ਅਸਰ 
ਪਾਇਆ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਸਵਲਆਂ ਨੰੂ ਰਪੂ-ਰਖੇਾ ਵਿੱਤੀ 
ਹ ੈਵਜਹਿ ੇਅਜੇ ਿੀ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ  ਮਵਹਸਸੂ ਕੀਤ ੇਜਾਂਿ ੇਹਨ। ਪਰ, 
ਬੀਤ ੇਸਮੇਂ ਿੀਆਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ ਅਤ ੇਹਲੱ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਸ ਿਲੇੇ ਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚ ਿਖੱ ਿਖੱ ਉਿੱਮ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ।  

ਸਟੱਡੀ ਗਾਈਡ ਿਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਭਾਗ, ਿੀਵਡਓ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਇਵਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਿਣੇ ਿੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਿਾ ਹ।ੈ

੍ਰਸਤੀਵਾਦ

 § en.wikipedia.org/wiki/History_of_Canada 

ਯਰੂਪੀਅਨਾਂ ਿ ੇਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕ 
ਰਵਹਿੰ ੇਸਨ ਅਤ ੇਉਹ ਆਪਣ ੇਵਨਿਕੇਲੇ ਸਵਭਆਚਾਰਾ,ਂ ਬੋਲੀਆ,ਂ ਅਤ ੇਜਾਣਨ 
ਿ ੇਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਿਧ ਫੁੱਲ ਰਹ ੇਸਨ। ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕ ਹਣੁ ਿ ੇਕਨੇੈਡਾ ਨਾਲ 
ਜਾਣ ੇਜਾਂਿ ੇਸਥਾਨ ਵਿਚ 10,000 ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਿਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਵਹ ਰਹ ੇਹਨ।   

ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਅਤ ੇਫਰੈਂਚ (ਕਨੇੈਡਾ ਿੀ ਨੀਹਂ ਰਖੱਣ ਿਾਲੇ ਿ ੋਮੋਢੀ ਕਮੌਾਂ ਿਾ ਿਾਅਿਾ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ) ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿ ੇਕਟੰਰਲੋ ਲਈ ਲਿ ਰਹ ੇਸਨ, ਵਜਸ ਨੰੂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਚੱੇ ਮਾਲ ਿ ੇਇਕ ਭਰਪਰੂ ਸ੍ਰੋਤ ਿਜੋਂ ਿਵੇਖਆ। ਜਿੋਂ ਯਰੂਪੀਅਨ 
ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹੁਚੰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ “ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੀ ਧਰਤੀ 
ਨਹੀ ”ਂ ਸਮਵਝਆ। ਯਰੂਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੁ ਿੀਆਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ 
ਕਿਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ,ਂ ਧਰਮ, ਕਾਨੰੂਨ ਠੋਸੇ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪੱਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ 
ਬਣਾਈਆਂ; ਕੁਝ ਨੇ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਬਲਕੁਲ ਹੀ “ਲੋਕ” ਨਹੀ ਂ
ਸਮਵਝਆ।      

ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਯਰੂਪੀਅਨ ਕਿਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤ ੇਵਖਆਲ, ਕਨੇੈਡਾ ਿੀਆਂ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤ ੇਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਸਟਮਬੱਧ ਅਤ ੇਸੰਸਥਾਈ ਵਿਤਕਰ ੇਅਤ ੇ
ਪੱਖਪਾਤ ਿ ੇਰਪੂ ਵਿਚ ਆਣ ਿਿ ੇਹਨ। ਅੱਜ ਬਹਤੁਾ ਕਮੰ, ਬੀਤ ੇਸਮੇਂ ਿੀਆਂ 
ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਵਿਤਕਰ ੇਅਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਿ ੇਵਸੱਵਟਆਂ `ਤ ੇ
ਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਬਾਰ ੇਹ।ੈ     

ਇੰਿੀਅਨ ਐਕਿ, 1876 

 § en.wikipedia.org/wiki/Indian_Act

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਹ ੈਵਜਹਿਾ ਇਹ ਿੱਸਿਾ ਹ ੈਵਕ 
ਆਵਿਿਾਸੀ ਰੀ਼ਿਰਿ ਅਤ ੇਬੈਂਡ ਵਕਿੇਂ ਕਮੰ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਹ 
ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਿਾ ਹ ੈਵਕ ਵਕਸ ਿੀ ਪਛਾਣ “ਇੰਡੀਅਨ” ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ 
ਹ।ੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ਼ਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਜੰਨਾ ਿੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਕ ੇ
ਯਰੂਪੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲੈਣ ਿਾ ਇਕ ਹਰੋ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ 
ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਿਖੱ ਿਖੱ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਿਾ ਹ ੈਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੰੂ “ਇੰਡੀਅਨ” 
ਿਰਜਾ ਵਕਿੇਂ ਵਮਲਣਾ ਜਾਂ ਿਰਜਾ ਵਕਿੇਂ ਗਆੁਚਣਾ ਹ,ੈ ਔਰਤਾਂ ਿਾ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਿਰਜਾ, ਿਟੋ ਿਾ ਹਕੱ, ਆਵਿ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਅੱਜ ਿੀ ਲਾਗ ੂਹ ੈਅਤ ੇਇਹ 
ਅਜੇ ਿੀ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਿਾ ਇਕ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਿਾਲਾ ਅੰਸ਼ ਹ।ੈ   

ਰੀਜ਼ਰਵਜ਼: ਯਰੂਪੀਅਨਾਂ ਿ ੇਆਉਣ ਅਤ ੇਿਸਣ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ਼ਿ ਲੋਕਾਂ 
ਅਤ ੇਯਰੂਪੀਅਨਾਂ ਿਾ ਇਸ ਗੱਲ `ਤ ੇਸੰਘਰਸ਼ ਹਇੋਆ ਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਼ਿਮੀਨਾਂ 
ਅਤ ੇਿਸੀਵਲਆਂ ਨੰੂ ਕਣੌ ਕਟੰਰਲੋ ਕਰਗੇਾ, ਅਤ ੇਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ਼ਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
਼ਿਮੀਨਾਂ ਿ ੇਛੋਟ ੇਟਕੁਵਿਆਂ `ਤ ੇਰਵੱਖਆ ਵਗਆ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਰੀ਼ਿਰਿ਼ਿ ਵਕਹਾ 
ਵਗਆ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ਼ਿ ਨੇ ਛੋਟ ੇਰੀ਼ਿਰਿਾਂ ਉਪੱਰ ਰਵਹਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਵੱਖਆ ਹ,ੈ ਵਜਸ `ਤ ੇਕਟੰਰਲੋ ਅਜੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਿਾ ਹ।ੈ ਆਵਿਿਾਸੀ 
ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਤੁੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਿਾ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹ।ੈ   

ਮੁਖੱ ਘਿਨਾਵਾਂ

http://cbu.ca/indigenous-affairs/mikmaq-resource-centre/mikmaq-resource-guide/historical-overview
http://cbu.ca/indigenous-affairs/mikmaq-resource-centre/mikmaq-resource-guide/historical-overview
http://cbu.ca/indigenous-affairs/mikmaq-resource-centre/mikmaq-resource-guide/historical-overview
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-%C3%A0-la-Crosse
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-%C3%A0-la-Crosse
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Act


ਰੈਜ਼ੀਿੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲ

 § en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Indian_
residential_school_system

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਿ ੇਸਭ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ਿਹੇ ਅਸਰਾਂ ਵਿਚੱੋਂ ਇਕ ਰ਼ੈਿੀਡੈਂਸ਼ਲ 
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਰ਼ੈਿੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ 
ਵਗਣਤੀ 140 ਸੀ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਫੰਡ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਿੰੀ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ 
ਚਰਚਾਂ ਿਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾਂਿ ੇਸਨ। 150,000 ਨਾਲੋਂ  ਵ਼ਿਆਿਾ ਆਵਿਿਾਸੀ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ੇਨਾਲ ਿਾਖਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਸਰਕਾਰ 
ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਰੂ-ੋਕਨੇੈਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰੀ ਸੀ।   

ਆਵਿਿਾਸੀ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿ ੇਮਾਵਪਆਂ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਵਹਆ 
ਵਗਆ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆ,ਂ ਧਾਰਵਮਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇ
ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ਨੰੂ ਵਤਆਗਣ ਲਈ ਮ਼ਿਬਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 11 ਜਨੂ 
2018 ਨੰੂ ਕਨੇੈਡਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰ਼ੈਿੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਿਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹਏੋ ਲੋਕਾਂ 
ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤਰੌ `ਤ ੇਮਆੁਫੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਲੋਂ  ਮੰਗੀ ਗਈ 
ਮਆੁਫੀ ਿੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀ ਂਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ੇਵਲੰਕ `ਤ ੇਿਖੇ ਸਕਿ ੇਹ:ੋ 

 § rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100015644/ 
1571589171655

ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤ ੇਗੁਮੰਸ਼ਦੁਾ ਆਡਦਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਲੜਕੀਆਂ

 § mmiwg-ffada.ca/final-report

ਸਤਬੰਰ 2016 ਵਿਚ, ਕਨੇੈਡਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਹਈੋਆਂ ਅਤ ੇਗੁੰਮਸ਼ਿੁਾ 
ਆਵਿਿਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਲਿਕੀਆਂ ਿ ੇਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੁਆਰੀ 
(ਐਮੱ ਐਮੱ ਆਈ ਡਬਲਯ ੂਜੀ) ਸ਼ਰੁ ੂਕੀਤੀ। ਐਮੱ ਐਮੱ ਆਈ ਡਬਲਯ ੂਜੀ, 
1980 ਅਤ ੇ2012 ਿ ੇਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਮ ਅਤ ੇਕਤਲ ਹਈੋਆਂ ਆਵਿਿਾਸੀ 
ਔਰਤਾਂ ਕਰਕ ੇਮਨੱੁਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿ ੇਸੰਕਟ ਬਾਰ ੇਹ।ੈ ਔਰਤਾਂ ਿ ੇਆਵਿਿਾਸੀ 
ਗਰੁਪੱ ਗੁੰਮਸ਼ਿੁਾ ਅਤ ੇਕਤਲ ਹਈੋਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ 4,000 ਤੋਂ ਿੀ 
ਉਪੱਰ ਕਰਿ ੇਹਨ। ਵ਼ਿਆਿਾ ਚੇਤਨਤਾ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਆਵਿਿਾਸੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ 
ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ ਬਹਤੁ ਵ਼ਿਆਿਾ ਵਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵਨਕਵਲਆ ਹ ੈ
ਅਤ ੇਇਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿ ੇਸਾਂਝ ੇਟੀਚੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕਠੇੱ 
ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

ਿਰੁਥੱ ਐਿਂ ਰੀਕਨੌਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਡਮਸ਼ਨ (ਿੀ ਆਰ ਸੀ)

 § cbc.ca/news/politics/truth-and-reconciliation-
94-calls-toaction-1.3362258

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰ਼ੈਿੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਵਿਰਾਸਤ ਿੀ ਘੋਖ ਕਰਨ 
ਲਈ 2008 ਵਿਚ ਟਰੁਥੱ ਐਡਂ ਰੀਕਨੌਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਵਮਸ਼ਨ (ਟੀ ਆਰ ਸੀ) 
ਬਣਾਇਆ। ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਨੰੂ ਆਿੇਸ਼ ਕਨੇੈਡਾ ਵਿਚਲੇ ਰ਼ੈਿੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲ 
ਵਸਸਟਮ ਿ ੇ80,000 ਪੀਵਿਤਾਂ ਿ ੇਤਜਰਵਬਆਂ ਨੰੂ ਇਕਠੱਾ ਕਰਨਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ 
ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਯਾਿ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਵਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਵਬਆਂ ਿੀਆਂ 
ਮਾਨਵਸਕ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾ਼ਿੀ ਹਣੋਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਸਕਣ।   

ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ, ਟਰੁਥੱ ਐਡਂ ਰੀਕਨੌਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਫਾਈਨਲ ਵਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਚੁਕੱਣ ਿਾਲੇ 94 ਕਿਮ ਛਾਪੇ, ਵਜਸ 
ਵਿਚ ਸਾਰ ੇਪੱਧਰਾਂ ਿੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ ਉਹ 
ਰ਼ੈਿੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਿਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਿੀ ਹਾਨੀ-ਪਰੂਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਤ ੇਸਲੁ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ ਸਾਂਝ ੇਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ 
ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕ ੇਕਮੰ ਕਰਨ।

ਡ੍ਰਹਤਰ ਭਡਵਖੱ ਉਸਾਰਨਾ

ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਿਾ ਕਮੰ ਕਨੇੈਡੀਅਨ ਇਵਤਹਾਸ ਿ ੇਖਾਸ ਤਰੌ `ਤ ੇਇਕ ਔਖੇ 
ਵਹਸੇੱ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਨਹੀ ਂਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਿੀ ਜੜ੍ ਇਸ 
ਭਰਸੇੋ ਵਿਚ ਸੀ ਵਕ ਆਵਿਿਾਸੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਆਵਿਿਾਸੀ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇ
ਸੱਚ ਿੱਸਣਾ, ਵਬਹਤਰ ਭਵਿਖੱ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਵਬਹਤਰ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ 
ਪੋਆਇਟੰ ਵਿਿੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਸ ਿੀ ਇਕ ਨਿੀ ਂਵਕਸਮ ਿੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਹ।ੈ

ਉਿੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੱਿ ਧਾਰਣਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਪੈਿਾ ਹੁਿੰੀਆਂ ਹਨ 
ਜਿੋਂ ਲੋਕ ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰ ੇਸਚਾਈ ਨਹੀ ਂਜਾਣਿ ੇਹੁਿੰ ੇਜਾਂ ਕਈੋ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂਰਖੱਿ ੇਹੁਿੰ।ੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਵਿਿੰ ੇਹਾਂ: ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਿਾ “ਕਾਲ਼ਿ ਟ ੂਐਕਸ਼ਨ” ਪੜ੍ੋ,” ਵਕਸੇ ਫਵਰਡੰਵਸ਼ਪ 
ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜਾਉ; ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਿੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍;ੋ ਆਵਿਿਾਸੀ 
ਆਰਵਟਸਟਾਂ ਿਲੋਂ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਟਸ ਿਾ ਪਤਾ ਲਾਉ; ਆਵਿਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 
ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਕਲਾਸ ਲਉ; ਆਵਿਿਾਸੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣ ੇਕਮੰ ਿੀ ਟੀਮ ਿ ੇਵਿਚ ਗਰੁਪੱ ਬਣਾਉ; ਕਨੇੈਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਹਣੋ ਿਲੇ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਹਸੱਾ ਲਉ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਾਕ ਫਾਰ ਰੀਕਨੌਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਡਜਨੈੱ ਸ ਡਅੇ।

ਸਾਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਲ ਕ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਕ ਿਜੇੂ ਿੀ 
ਮਿਿ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋਿ ਹ ੈਵਜੱਥੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ ਸਲੁ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ (ਰੀਕਨੌਸੀਲੇਸ਼ਨ) ਇਕ ਬਹਤੁ ਹੀ 
ਵਨੱਜੀ ਸਫਰ ਹ ੈਅਤ ੇਅਵਜਹਾ ਹ ੈਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਰ ੇਕਨੇੈਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ 
ਰਲੋ ਵਨਭਾਉਣਾ ਼ਿਰਰੂੀ ਹ।ੈ 
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