
“ਸਾਡੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸਣੁਾਉਣਾ: 
ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੜੁ ਉੱਭਰਨ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ”
ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਲੱਲਿਆ ਲਿਆ 

ਆਪਣੀ ਲਕਸਮ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਿਰਾਲਿਕ ਨਾਵਲ 
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ਸਾਡੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸਣੁਾਉਣਾ: ਇੱਕ ਿਰਾਲਿਕ ਨਾਵਲ
ਸਾਡੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸਣੁਾਉਣਾ: ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੜੁ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਦ ੇਐਮਸੀਆਈ: ਮਲਨਸਟਰੀ ਆਿ 
ਲਸਟੀਜ਼ਨਲਸ਼ਪ ਐਡਂ ਇੰਮੀਿ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਿੰਡ ਕੀਤ ੇਿਏ ਪ੍ੀਵਰੈਨਸ਼ਨ ਆਿ ਸਰੈਕਸਅੁਲ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਐਡਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਪ੍ਾਜਰੈਕਟ (Prevention 
of Sexual Violence and Harassment Project) ਦਾ ਲਹੱਸਾ ਹਰੈ। 

ਰਾਜਰੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਨੱਿੜਵਾਂ ਅੰਿ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਸਵੇਾ ਪਦ੍ਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਲਸੱਲਿਆ ਅਤ ੇਲਸਿਲਾਈ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਹਰੈ। ਸਾਡੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸਣੁਾਉਣਾ: ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੜੁ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲਸਰਜਣਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਲਿਊਜੀ 
ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਿਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਲਜਹੜੀਆ ਂਲਸੱਿਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ 
ਲਵਚਲੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਇਕੱਠੀਆ ਂਹੋਈਆ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਤਸੁੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਲਰਵਾਰਾਂ, 
ਦਸੋਤਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਲਰਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਿ ੇਅਤ ੇਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਅਤ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਿੋ।ੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਜਾਂ ਿਰਾਲਿਕ ਨਾਵਲ ਦੀਆ ਂ ਕਾਪੀਆ ਂਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ vaw@ocasi.org 'ਤ ੇਈਮਲੇ ਭਜੇੋ। 
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ਸਵਾਿਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਕਰੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਲਤੰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਲਵੱਚ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਿੀ। ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਦ ੇਬਚ ੇਹਏੋ ਲਜਆਦਾਤਰ 
ਲਸ਼ਕਾਰ (survivors) ਪਲੁਲਸ, ਸਮਾਜਕ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਦਸੋਤਾਂ ਅਤ ੇਪਲਰਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮਤੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤ ੇਕੀਤ ੇਿਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਰਪਰੋਟ ਲਕਸ ੇਨੰੂ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਦ ੇਡਰ, ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਹਮਲੇ ਵਾਸਤ ੇਦਸੋ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤਲਵਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਤ ੇਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ 
ਅਤ ੇਇਹ ਲਕ ਸਹਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਰੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹਰੈ। ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਲਮਕ 
ਭਦੇਭਾਵ ਅਤ ੇਪੱਿਪਾਤ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸਮਲਲੰਿੀ ਲੋਕਾਂ ਪਤ੍ੀ ਨਿਰਤ (homophobia),ਦ-ੋਲਲੰਿੀ ਲੋਕਾਂ ਪਤ੍ੀ ਨਿਰਤ (biphobia) ਅਤੇ 
ਪਾਰ-ਲਲੰਿੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਤੀ ਨਿਰਤ (transphobia) ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਨਾਲ ਨਲਜੱਠ ਰਹੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਈ ਲਵਸ਼ਸੇ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਨਵੀਆ ਂਆਈਆ ਂਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਇੰਮੀਿ੍ਸੇ਼ਨ ਦਰਜੇ ਅਤ ੇਲਕਉਂਲਕ ਉਹ ਕਰੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਨਵੀਆ ਂਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਕਮਜੋ਼ਰ 
ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ।

ਅਸੀਂ ਨਵੀਆ ਂਆਈਆ ਂਔਰਤਾਂ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਦ ੇਇੱਕ ਪਲਹਲ,ੂ ਲਹੰਸਾ ਦੀਆ ਂਸਲਿਤੀਆ ਂਲਵੱਚ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਦ ੇਸਹਾਰੇ ਅਤ ੇਰੁਝਾਓ ਨੰੂ 
ਸੰਬਧੋਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਾਲਿਕ ਨਾਵਲ, “ਸਾਡੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸਣੁਾਉਣਾ: ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੜੁ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਰਲਚਤ ਕੀਤਾ ਹਰੈ। 
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆ ਂਸਾਡੀਆ ਂਕਲਮਊਲਨਟੀਆ ਂਲਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਵਰੁੱਧ ਲਹੰਸਾ ਦਾ ਲਵਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੰਵਾਦ ਸ਼ਰੂੁ 
ਕਰਨਿੀਆ ਂਅਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਅਤ ੇਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਪਤ੍ੀ ਬਦਲਦੀਆ ਂਮਨੋਲਬਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ 
ਆਪਣੀਆ ਂਸਮਤੇ, ਹੋਏਿਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਜਹ ੇਦਸੂਲਰਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਉਸ ਸੰਿੀਨ ਕੰਮ 
ਲਵੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦਵੇੇਿਾ ਲਜਹੜਾ ਤਸੁੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਵਰੁੱਧ ਲਹੰਸਾ ਨੰੂ ਸੰਬਧੋਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਕਰਦ ੇਹੋ।  
 

         ਡਰੈਬੀ ਡਿਲਸ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰ, ਓਕਾਸੀ (OCASI)                           ਿਾਏਜ਼ਾ ਅਬਦਾਲਾਓਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮਲੋਿਿ (MOFIF)

ਓਕਾਸੀ ਬਾਰੇ

ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਨੰੂ ਆਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਸਵੇਾ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਏਜੰਸੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਲਹਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਤ ੇਸਾਂਝੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਲਚੰਤਾਵਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤ ੇ1978 ਲਵੱਚ ਬਣਾਈ ਿਈ ਸੀ।
ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਰੋਡ ਆਿ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰਾਂ ਦਆੁਰਾ 
ਸ਼ਾਸਤ ਰਲਜਸਟਰਡ ਿਰੈਰਾਤੀ ਸੰਸਿਾ ਹਰੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਵੱਚ 
ਓਨਟਾਲਰਓ ਦੇ ਪਾ੍ਂਤ ਲਵੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਅਧਾਰਤ 
ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਦਸੇ਼ ਆਵਾਸੀਆ ਂਅਤ ੇਰਲਿਊਜੀਆਂ 
ਵਾਸਤ ੇਕਨੇਡੀਅਨ ਜੀਵਨ ਦ ੇਹਰ ਪਲਹਲ ੂ ਲਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਪਹੰੁਚ 
ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰੈ। 

ਮਲੋਿਿ ਬਾਰੇ

ਮਲੋਿਿ (MOFIF), ਦ ਓਨਟਾਲਰਅਨ ਮਵੂਮੈਂਟ ਆਿ ਦ ਿ੍ੈਂਕਿੋਨ 
ਇੰਮੀਿ੍ੇਂਟ ਲਵਲਮੰਨ, 2003 ਲਵੱਚ ਆਟਵਾ ਲਵੱਚ ਬਣਾਈ ਿਈ 
ਇੱਕ ਪਾ੍ਂਤੀਏ ਿਰੈਰ-ਮਨੁਾਿਾ ਸੰਸਿਾ ਹਰੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਦੇਸ਼ 
ਏਕੀਕਰਨ, ਲਹਮਾਇਤ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਲਸੱਲਿਆ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਲਰਓ 
ਲਵਚਲੀਆ ਂਿ੍ੈਂਕਿੋਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆ ਂਲਜੰ਼ਦਿੀਆ ਂਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ ਤੇ 
ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਲਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਜੋ ਅਤੇ ਪ੍ਾਜਰੈਕਟ ਚਲਾਉਣਾ 
ਹਰੈ। ਮਲੋਿਿ (MOFIF), ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਸੇ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 
ਵੱਿ ਵੱਿ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਵਾਸਤ ੇ ਸੰਦ, ਲਸਿਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਲੁਹੰਮਾਂ 
(campaigns) ਲਵਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹਰੈ।  
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ਆਭਾਰ
ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਿਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦ ੇਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਪਤ੍ੀਲਨਧੀਆ ਂਅਤ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾਲਿਕ ਨਾਵਲ ਲਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਲਨਵਸ਼ੇ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਰਲਦਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਿੇੀ।

ਅਸੀਂ ਟਰੋੋਂਟ,ੋ ਆਟਵਾ ਅਤ ੇਲਵੰਡਸਰ ਲਵਚਲੀਆ ਂਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਿਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅਦਭੁੱਤ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਲਦਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਜੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂਿ,ੇ ਲਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਸਮਰਿਨ ਅਤੇ 
ਲਨਵਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ ਇਹ  ਿਰਾਲਿਕ ਨਾਵਲ ਮਮੁਲਕਨ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: Alona Soschen, Annie-Olivia, Awa Ndiaye, Awa Dao, Blanca, 
Edith Igwe, Ghina, Helena Nynaoh, Hyam Dabbagh, Jia Li (Carrie) Hou, Jordanka Kanova, Maham Gull, Mariah, Mais, Marie-
Francisca Ntabala, Mehroz Ahmed, Michelle Tomlinson, Mona Barkat, Nathalie Nadon, Necah, Nicole Williams, Pierette, 
Rebecca Miller, Safira Abu Di, Sala Al-Anisi, Sarah Al-Anisi, Shi Jia Hong, Stella and Xiu Lin.

ਸਾਡੀਆ ਂਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਟੇੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਿਾਵਾਂ:

• Access Alliance Multicultural Health and Community Services
• Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
• Argana, Association des femmes maroco-canadiennes
• Association des juristes d’expression française de l’Ontario
• CALACS francophone d’Ottawa
• Centre francophone de Toronto, service juridique
• Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara
• TAIBU Community Health Centre
• Collège Boréal
• Conseil scolaire Viamonde
• Immigrant Women Services Ottawa
• Julie Lassonde, avocate et artiste
• Oasis Centre des femmes
• Ontario Coalition of Rape Crisis Centres
• Rexdale Women’s Centre
• Springtide Resources
• The Redwood
• University of Toronto, Factor-Inwentash Faculty of Social Work
• Windsor Women Working with Immigrant Women
• Women’s Health in Women’s Hands Community Health Centre

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ  Newcomer Women’s Services, Windsor Women Working with Immigrant Women, Immigrant Women 
Services Ottawa ਅਤ ੇMouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones (MOFIF) ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਿਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ 
ਮਜੇ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਸਮਰਿਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਿ।ੇ

ਪਾ੍ਜਰੈਕਟ ਲੀਡ: Krittika Ghosh ਅਤ ੇSiham Chakrouni
ਿ੍ੈਂਕਿੋਨੋ ਪ੍ਾਜਰੈਕਟ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਮਲੋਿਿ: Djia Mambu

ਲਚੱਤਰ ਅਤ ੇਲਡਜ਼ਾਈਨ Coco Guzman ਦਆੁਰਾ  
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ਕੋਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਹਾਏ ਮਰੈਰੀ! ਕਲ ਵਾਸਤ ੇਕਸਾਵਾ ਦ ੇਪੱਤੇ 
ਲਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਿੀਂ। 

ਹਮਸੇ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇੀ ਮਾਂ ਦ ੇਰਰੈਸਟਰੋੈਂਟ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ

ਓ ਕਸੋ!ੇ ਇੱਕ ਲਦਨ ਤਰੇੇ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚ ੇਤਰੇੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਿੇ।

ਪਲਹਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੱਭਣ 
ਲਵੱਚ ਮਰੇੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ! 

ਕਸੋ ੇਰਰੈਸਟਰੋੈਂਟ 

ਕਸੋ ੇਕੀ ਇਹ ਤੂੰ  
ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ  ਮਰੈਰੀ ਨੰੂ 
ਲਮਲੀ?

ਹਾਂ ਮਾਂ

ਤਰੇੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜਦੀ ਰਲਹੰਦੀ ਹਰੈ।

ਇਹ ਕੰਮਲਪਊਟਰ ਹਰੈ ਮਾਂ!

ਮਰੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹਰੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ 
ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 

ਰਰੈਸਟਰੋੈਂਟ ਦੀ ਵਰੈੱਬਸਾਇਟ ਕਦੋਂ 
ਪੂਰੀ ਹਵੋਿੇੀ? 

ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਮਰੈਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਦਓਿੇ, 
ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਿੀ।

ਮਮਮ ਇਹ ਸਨੇੁਹਾ ਲਕਸਦਾ ਹਰੈ? 

ਲਪਆਰੀ ਕਸੋ,ੇ 
ਤੂੰ  ਮਰੈਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਹਮਸੇ਼ਾ ਤਰੇੀਆਂ 
ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ 
ਅਤ ੇਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਪਲਰਚਰੈ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।

ਓ ਵਾਹ...ਹਰੈਲੋ ਸੋਹਣੇ।

ਲਬਲਕਲੁ ਕਸੋ!ੇ ਤੂੰ  ਲਕਵੇਂ ਹੈਂ ਕੜੁੀਏ?
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ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਦਨ .... ਅਤ ੇਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤ ੇਇੱਕ ਹੋਰ

ਕਸੋ ੇਵਰੈੱਬਸਾਇਟ 
ਲਕਵੇਂ ਚਲ 
ਰਹੀ ਹਰੈ?

ਲਿਭਿ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਈ ਹਰੈ!

ਲਪਆਰੀ ਕਸੋ,ੇ ਤਰੇਾ 
ਲਦਨ ਕਰੈਸਾ ਸੀ? 

ਹਾਏ ਸਿੌਟ ਜੀ ਮੈਂ 
ਲਵਅਸਤ ਸੀ।

ਤੂੰ  ਬਹੁਤ ਲਮਹਨਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈਂ। 

ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤ ੇਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਂ!

ਹਾਏ ਕਸੋ,ੇ ਇਿ ੇਕਰੈਨੇਡਾ 
ਲਵੱਚ ਲਿਰ ਬਰਿ ਪਰੈ 
ਰਹੀ ਹਰੈ।

ਮੈਂ ਬਰਿ ਦਿੇਣਾ ਬਹੁਤ 
ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਿੀ।
ਅਸੀਂ ਸਕਾਇਪ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ 
ਲਦਿਾਵਾਂਿਾ।

ਮਰੈਨੰੂ ਲਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਰਹਾ 
ਲਕ ਸਾਰਾ ਕਝੁ ਲਕਵੇਂ ਲਚੱਟ ੇਰੰਿ 
ਨਾਲ ਢੱਲਕਆ ਹਇੋਆ ਹਰੈ।

ਮਰੈਨੰੂ ਬਰਿ ਲਵੱਚ ਸਰੈਰ ਕਰਨ 
ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਰੈ। 

ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ  ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ?

ਅਤ ੇਲਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ

ਅੱਜ ਰਰੈਸਟਰੋੈਂਟ ਲਵੱਚ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਿਾਸ ਲਵਅੰਜਨ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 
ਤੱਕ ਲਵਅਸਤ ਸੀ।

ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲਕ ਇੱਕ 
ਲਦਨ ਮੈਂ ਤਰੇਾ ਿਾਣਾ ਅਜ਼ਮਾ 
ਸਕਾਂਿਾ।

ਉਹ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਹੋਵਿੇਾ! 

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਅਿਲੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਤ ੇਆਵਾਂ। 

ਮਰੈਨੰੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਿਾ ਲਿੇਿਾ! ਮੈਂ ਹੁਣ ੇਹੀ ਿਲਾਇਟ ਲੱਭਣ ਜਾ 
ਲਰਹਾ ਹਾਂ। 

ਲਪਆਰੀ ਕਸੋ,ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਿਲਾਇਟ ਬਕੁ ਕਰ ਲਈ ਹਰੈ, 
ਮੈਂ ਲਤੰਨ ਹਿਲਤਆ ਂਲਵੱਚ ਤਰੇੇ 
ਨਾਲ ਹਵੋਾਂਿਾ! 

ਮੈਂ ਕਈ ਹਿਲਤਆ ਂਤੋਂ ਇਸ 
ਵਰੈੱਬਸਾਇਟ ਵਾਸਤ ੇਇੰਤਜ਼ਾਰ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 

ਸਰੌੀ ਮਾਂ

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜੇ 
ਉਹ ਮਰੈਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 
ਕੀ? 

ਹੁਣ ੇਲੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 
ਉਸ ਨੰੂ ਦਿੇ ਲਰਹਾ ਹਾਂ। 
ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵਿੇਾ। 

ਹਾਏ ਕਸੋ,ੇ ਮਰੈਨੰੂ ਲਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਰਹਾ 
ਲਕ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਲਮਲ ਰਹੇ ਹਾਂ!

ਉਹ ਲਕੰਨਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹਰੈ

ਕੋਸੇ!
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ਮੈਂ ਕਝੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਮਾਰਲਕਟ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹ?ੋ 

ਮੈਂ ਤਰੇ ੇਨਾਲ 
ਲਕਧਰ ੇਵੀ 
ਚਲਾਂਿਾ ਕਸੋ।ੇ

ਮਰੈਨੰੂ ਇਹ ਮਾਰਲਕਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਰੈ। ਮੈਂ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਿ ੇਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਟੋੀ ਬੱਚੀ 
ਸੀ ਅਤ ੇਮੈਂ ਹਰ ਲਕਸ ੇਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਮਾਰਲਕਟ ਸਹੋਣੀ ਹਰੈ।

ਕਸੋ,ੇ ਤਰੈਨੰੂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਆਦਮੀ ਲੱਭਣ 
ਵਾਸਤ ੇਮਰੇੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ!

ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਇਿੇ ਹੋਣਾ...ਕਸੋ ੇਤੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਹੋਣੀ ਔਰਤ ਹੈਂ ਲਜਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦ ੇਵੀ ਦਿੇੀ 
ਹਰੈ। 

ਕੀ ਤਰੈਨੰੂ ਯਕੀਨ 
ਹਰੈ ਲਕ ਤੂੰ  ਇੱਕ 
ਲਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈਂ? 

ਮੈਂ ਲਪਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਡੇਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਲਦਲ ਤੋਂ ਬਲੋ ਲਰਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ  ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ 
ਮਰੇਾ ਲਦਲ ਕੀ ਕਲਹ ਲਰਹਾ ਹਰੈ? 

ਨਹੀਂ? 

ਲਕ ਮਰੈਨੰੂ ਤਰੇੇ ਲਵੱਚ ਆਪਣਾ ਹਮਸਿਰ ਲਮਲ 
ਲਿਆ ਹਰੈ। ਕੀ ਤਰੈਨੰੂ ਵੀ ਅਲਜਹਾ ਮਲਹਸੂਸ 
ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ? 

ਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ! 

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਬਾਕੀ ਦੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਇੱਕ ਦਜੇੂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਵੱਚ ਲਬਤਾਈਆ।ਂ ਉਹ ਮਰੇ ੇਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਨੰੂ ਲਮਲਲਆ। 
ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਰ ਲਦਿਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ੇਦਸੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰ ਮਣ ਿਏ। ਉਸ ਨੇ ਮਰੇੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ 
ਪ੍ਸਤਾਵ ਰੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਕਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦਲਸਆ ਲਕ ਮੈਂ ਲਤੰਨ ਬੱਚ ੇਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ ਅਤ ੇਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਰੈਸਟਰੋੈਂਟ 
ਿੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਲਕਹਾ ਲਕ ਅਸੀਂ ਮਰੇੇ ਸਪੁਲਨਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਿ।ੇ ਉਸ ਨੇ ਲਕਹਾ 
ਲਕ ਉਹ ਸਿਾਈ ਨਾਿਲਰਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤ ੇਮਰੈਨੰੂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਿੇਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਿਤਮ ਹ ੋਿਈਆ,ਂ ਉਹ 
ਕਰੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਮੜੁ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਅਿਲੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਤ ੇਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਲਵਆਹ ਕਰ ਲਲਆ। 
ਮੈਂ  ਕਰੈਨੇਡਾ ਆ ਿਈ। 
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ਕਝੁ ਮਹੀਲਨਆ ਂਬਾਅਦ...

ਕੀ ਤੂੰ  ਸਣੁ ਸਕਦੀ ਹੈਂ ਮਰੇਾ 
ਲਦਲ ਕੀ ਕਲਹ ਲਰਹਾ ਹਰੈ? ਲਕ ਤੂੰ  ਮਰੇੀ ਹਮਸਿਰ ਹੈਂ 

ਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਦਲੇਿਆ। ਲਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਰਕੁ,ੋ ਮਰੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। 
ਇਹ ਦੁੱਿ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਹਰੈ। 

ਮਰੈਨੰੂ ਕਈੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਕ ਤੂੰ  
ਕੀ ਸਚੋਦੀ ਹੈਂ। ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਤ ੇਲਨਰਭਰ  
ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਅਤ ੇਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਦਸੇ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 

ਮਰੈਨੰੂ ਅਿਸਸੋ ਹਰੈ ਮਰੈਡਮ ਤਹੁਾਡਾ ਕਾਰਡ 
ਮੰਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਲਿਆ ਹਰੈ। 

ਕੀ?

ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ  ਸਾਡ ੇਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਾਂ ਤੱਕ ਮਰੇੀ 
ਪਹੁੰ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੇੇਂਿਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਰੋਸਰੀ-
ਆ ਂਲਕਵੇਂ ਿਰੀਦਾਂਿੀ? 

ਤੂੰ  ਵਰੈਸ ੇਵੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਿਰੀਦਣ ਲਈ 
ਮਰੂਿ ਹੈਂ। 

ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਰੋਸਰੀਆਂ 
ਿਰੀਦੀਆ ਂਹਨ! ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਲਕਟ ਜਾਇਆ 
ਕਰਦੀ ਸੀ!

ਤੂੰ  ਕਝੁ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੀ। ਕਰੈਨੇਡਾ 
ਲਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਕ 
ਹਨ। 

ਮੈਂ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹਾਂ। ਮਰੈਨੰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ 
ਚਾਬੀਆ ਂਦ।ੇ 

ਲਕਉਂ? 

ਤੂੰ  ਲਸਰਿ ਆਦਮੀਆ ਂਨੰੂ ਲਮਲਣ 
ਵਾਸਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਰੈ। 

ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। 
ਮੈਂ ਦਸੋਤ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਅੰਦਰ ਰਲਹਣ 
ਲਈ ਲਕਹਾ ਸੀ! 

ਪਰ ਮੈਂ ਲਬਲਕਲੁ ਇਕੱਲੀ 
ਨਹੀਂ ਰਲਹ ਸਕਦੀ! ਮਰੈਨੰੂ 
ਦਸੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ! ਮਰੈਨੰੂ 
ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ! 

ਨਹੀਂ! ਲਕਪ੍ਾ ਕਰਕ!ੇ
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ਤੰੂ ਮਰੂਿ ਹੈਂ ਚਪੁ ਰਲਹ! 

ਨਹੀਂ! 
ਲਕਰਪਾ  ਕਰਕ ੇਮਰੈਨੰੂ 
ਨਾ ਮਾਰੋ। 

ਲਕਰਪਾ  ਕਰਕ!ੇ 

ਮੈਂ ਹਮਸੇ਼ਾ ਨੀਲਾਂ ਵਾਲੀ  ਇਕੱਲੀ ਸੀ 

ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਲਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮਰੇੇ ਲਚਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦ ੇਅਲਜਹ ੇਲਹੱਲਸਆ ਂਤ ੇਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਲਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਧਆਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।  

ਵੇਸ਼ਵਾ!
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ਕਸੋ ੇਇਿੇ ਆ! ਮੈਂ ਸਰੈਕਸ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ...ਿਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। 

ਇਿ ੇਪਤੀ ਕੌਣ ਹਰੈ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਸਰੈਕਸ ਕਰਨਾ 
ਤਰੇਾ ਿਰਜ਼ ਹਰੈ।  

ਮਰੇਾ ਮਡੂ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। 

ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਹੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ।  

ਮੈਂ ਛੱਡ ਕ ੇਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਰੇੇ ਕਲੋ ਕਈੋ ਵੀ ਪਰੈਸ ੇਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੇਾ ਪਤੀ 
ਹਰੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਰੇਾ ਪਤੀ ਹਰੈ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰੈ, ਹਰੈ ਨਾ? ਜੇ ਮੈਂ  ਪੁਲਲਸ ਨੰੂ 
ਿਨੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰੈਨੰੂ ਦਸੇ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਣੇਿ ੇ(ਲਡਪੋਰਟ ਕਰ ਦਣੇਿ)ੇ। 
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ਕਸੋ ੇਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ! 
ਤੂੰ  ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਂ ਰੋਕ ਦ ੇਅਤੇ 
ਲਤਆਰ ਹ ੋਜਾ।

ਮੈਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਵੱਚ 
ਸਾਹ ਲਰੈ ਸਕਾਂਿੀ। 

ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਾਿੀਆ ਂਅਤ ੇਦਸੋਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ.... 
ਆਹ। 

ਲਬਨਾਂ ਮਤਲਬ 
ਦ ੇਬਲੋ (Blah 
blah blah) 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸੁ਼ ਲਿਦ ੇਹਨ। ਮਰੈਨੰੂ ਿੁਸ਼ 
ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰੈ?

ਮੈਂ ਲਨਸ਼ਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਿ ੇਹਾਂ ਹਨੀ, 
ਤੂੰ  ਮਰੇ ੇਨਾਲ ਿੱਲ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।

ਡਸੁਕਣਾ (Sniff), 
ਕਣੌ ਹਰੈ? 

ਓ ਹਨੀ

ਰੋਣਾ (BUAAH)

ਮਰੈਨੰੂ ਜਿ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ। ਮੈਂ ਲਕਉਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਿਲਤ ਕੀਤਾ 
ਹਰੈ?  ਰੋਣਾ (BUAAH)

ਮੈਂ ਿਸੁ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ। 
ਡਸੁਕਣਾ (Sniff)। 

ਲਬਨਾਂ ਮਤਲਬ 
ਦ ੇਬਲੋ (Blah 
blah blah) 
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਨਸ਼ਾ ਨੰੂ ਲਮਲੀ, ਇੱਕ 
ਰਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਵੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੀਲ ਲਦਿਾਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿੁੱਸੇ 
ਲਵੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਲਕਹਾ, 
‘ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਿੀ ਕੋਸੇ।’ 

ਇਹ ਮਰੇਾ ਨੰਬਰ ਹਰੈ। ਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ 
ਤ ੇਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਮਰੈਨੰੂ ਿਨੋ ਕਰੀਂ। ਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਲਰੈਣ 
ਆਵਾਂਿੀ।  

ਅਿਲੇ ਲਦਨ

ਲਨਸ਼ਾ? ਉਹ ਚਲਾ 
ਲਿਆ ਹਰੈ। 

ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!! 

 ਇੰਮੀਿ੍ੈਂਟ ਲਵਲਮੰਨ 
ਸਰਲਵਲਸਜ਼

ਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਸਰੈਰਾ ਨਾਲ ਲਮਲਵਾਉਣ 
ਲਿੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਮਰੇੀ ਬਹੁਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਤਹੁਾਡੀ? ਕੀ ਤਹੁਾਡਾ ਪਤੀ 
ਤਹੁਾਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? 

ਮਰੇਾ ਿਆੁਢਂੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਪੱਛਾ ਕੀਤਾ 
(ਮਰੈਨੰੂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ) ਅਤ ੇਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਲਲੰਿਕ ਦੁਰਲਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਕਰਕ ੇਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ 
ਇਿ ੇਆ ਿਈ। 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਭਆਨਕ ਹਰੈ।
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ਸਰੈਰਾ ਲਨੱਘੀ ਸੀ। 

ਹਾਏ ਕਸੋ,ੇ ਮਰੈਨੰੂ ਤਰੈਨੰੂ ਲਮਲ ਕੇ 
ਬਹਤੁ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਰੈ। 

ਉਸ ਨੇ ਮਰੇੀ ਿੱਲ ਸਣੁੀ   

ਤਰੇੇ ਪਤੀ ਸਮਤੇ, ਲਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਤਰੇੇ 
ਨਾਲ ਦਰੁਲਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 
ਨਹੀਂ ਹਰੈ। 

ਅਤ ੇਮਰੈਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।.

ਅਸੀਂ ਤਰੇੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾ ਕ ੇਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਲਿਰ 
ਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਿੋਰਾਮ ਲਦਿਾਵਾਂਿੀ 
ਲਜਹੜ ੇਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।

ਮੈਂ ਲਨਯਲਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਏਜੰਸੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੂੁ 
ਕਰ ਲਦੱਤਾ। 

ਹਾਏ ਕਸੋ!ੇ ਲਬਜ਼ਲਨਸ 
ਕਲਾਸ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਤਆਰ? 

ਹਾਏ ਸਰੈਰਾ!

ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਦਸੋਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਮਰੈਨੰੂ ਇਹ ਲਬਜ਼ਲਨਸ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ 
ਪਸੰਦ ਹਰੈ....ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲਦਨ...

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 
ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਉਹ ਲਮਠਾਈਆ ਂਬਣਾ 
ਕ ੇਕੀਤੀ ਲਜਹੜੀਆ ਂਤਰੇੀ ਨਾਨੀ 
ਨੇ ਮਰੈਨੰੂ ਲਸਿਾਈਆ ਂਸਨ। 

ਬਸ! 

ਸ ੋਅਿਲੇ ਲਦਨ ਜਦੋਂ ਮਰੇਾ ਪਤੀ ਕੰਮ ਲਈ 
ਲਿਆ।

ਲਨਸ਼ਾ?

ਸ ੋਹੁਣ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਲਮਲਾਓ! 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 

ਕਸੋ ੇਇਹ ਸ਼ਲਹਰ ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਲਮਠਾਈਆ ਂਹਨ!

ਹਾਂ!
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ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਦਸੋਤਾਂ ਅਤ ੇਦਸੋਤਾਂ ਦ ੇਦਸੋਤਾਂ ਨੰੂ 
ਲਮਠਾਈਆ ਂਵਚੇਣੀਆ ਂਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਲਦੱਤੀਆ।ਂ ਹਰ 
ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਰੇਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਰੰੁਤ 
ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਲਦੰਦੀ। 

ਹਾਏ ਹਨੀ, ਤਸੁੀਂ ਜਲਦੀ ਘਰ 
ਆ ਿਏ! 

ਬਹਤੁ ਸਆੁਦੀ ਿਸੁ਼ਬੂ 
ਆ ਰਹੀ ਹਰੈ।

ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਲਮਾਰੀ ਲਵੱਚ 
ਪਈਆ ਂਸੈਂਕੜ ੇਲਮਠਾਈਆ ਂਲਵੱਚੋਂ ਦ ੋਜਾਂ ਲਤੰਨ 
ਲਮਠਾਈਆ ਂਦ ੇਲਦੰਦੀ, ਤਾਂ ਲਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸੁ਼ਬੂ 
ਦ ੇਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਏ।   

ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰੇੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆ ਂਮਰੇੇ 
ਵਾਸਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ, ਸ਼ਲਹਰ ਭਰ 
ਲਵੱਚ ਲਮਠਾਈਆ ਂਵੰਡਣਾ। 

ਅਨੀਤਾ ਤੂੰ  200 ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਲਲਜਾ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਕਾਰਲਾ ਤੂੰ  100 
ਲਲਜਾ ਰਹੀ ਹੈਂ।

ਅਤ ੇਮੈਂ ਇੱਕ ਲਦਨ ਵਾਸਤ ੇਕਾਿੀ ਪਰੈਸ ੇਬਚਾ 
ਰਹੀ ਸੀ...

ਮੈਂ ਸਚੋਦੀ ਹਾਂ ਸਮੋਵਾਰ 
ਉਹ ਲਦਨ ਹਰੈ। 

ਬਾਏ!

ਿੜੋ ੇਹੋਰ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਿੜੋ ੇਹੋਰ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ...

ਕੋਸੇ ਸਵੀਟਸ 

ਮਾਂ?

ਕਸੋ!ੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਰੈ?

ਮੈਂ ਕਰ ਲਦਿਾਇਆ ਮਾਂ! 
ਕਸੇੋ ਮਰੈਨੰੂ ਤਰੇੇ ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹਰੈ। 

ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਂ! 
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ਮਿਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਲਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਰੇ

ਿੁੱਡ ਮਾਰਲਨੰਿ ! ਪਤ੍ੀਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ਲਕ ਲਸਤੰਬਰ ਦ ੇਇਸ 
ਸਮੋਵਾਰ ਨੰੂ ਪੱਤਝੜ ਆ ਿਈ 
ਹਰੈ! ਹੁਣ ਮਸੌਮ ਹਰੈ...

21 ਸਲੇਸੀਅਸ ਅਤ ੇਸਰੂਜ ਚਮਕ 
ਲਰਹਾ ਹਰੈ... ਕਰੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਲਿਭਿ 

6 ਮਹੀਨੇ ....

ਓਹ, ਅੱਜ ਸਮੋਵਾਰ ਹਰੈ – ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 
ਨੰੂ ਮਰੇੀ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹਰੈ। 
ਰਾਤ ਨੰੂ ਲਮਲਦ ੇਹਾਂ!

ਉਸ ਵਲੇੇ ਲਮਲਦ ੇਹਾਂ, ਹਨੀ!

ਿੁੱਡ ਮਾਰਲਨੰਿ! 

ਹਾਏ...ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, 
ਿੁੱਡ ਮਾਰਲਨੰਿ। 
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ਿੁੱਡ ਮਾਰਲਨੰਿ, ਮਿਾਲੀ! 

ਿੁੱਡ ਮਾਰਲਨੰਿ, ਡਨੌ। 

ਕੀ ਤੂੰ  ਰਾਤ 8:00 ਤੱਕ ਰੁਕ ਸਕਦੀ 
ਹੈਂ? ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂਿਾ ਲਕ ਅਸੀਂ ਲਰਪੋਰਟ 
ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰੀਏ। 

ਓਕ.ੇ..ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। 

ਮਰੈਨੰੂ ਇਸ ਹਿਤ ੇਲਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਰ 
ਲੇਟ ਰੁਕਣ ਲਈ ਲਕਹਾ ਲਿਆ ਹਰੈ। ਇਹ ਕਝੁ 
ਲਜਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਲਰਹਾ ਹਰੈ ...

ਮਰੈਨੰੂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ। ਇਹ 
ਕਰੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਮਰੇੀ ਪਲਹਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰੈ... ਸ,ੋ ਰਾਤ ਨੰੂ ਲਮਲਦ ੇਹਾਂ ਮਰੈਿ। 

ਹਾਂ, ਡਨੌ...

ਡਨੌ, ਇਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵਜੇ਼। ਕੀ ਲਕਸ ੇਨੰੂ ਕਦ ੇਤਰੈਨੰੂ ਦਲਸਆ ਹਰੈ ਲਕ ਤੂੰ  
ਲਕੰਨੀ ਿੂਬਸਰੂਤ ਹੈਂ?

ਓਹ, ਮਾਿ ਕਰਨਾ- 
ਮਰੈਨੰੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹਰੈ। 
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ਉਹ ਮਰੇੇ ਕਲੋੋਂ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਰੈ? ਕੀ 
ਇਹ ਕਵੇਲ ਇੱਕ ਤਾਰੀਿ ਹਰੈ ਜਾਂ ਮੈਂ 
ਉਸ ਨੰੂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? 

ਕੀ ਕਰੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਕੰਮ ਦ ੇਸਿਾਨ ਤੇ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ? 

ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਝ ਲਕਉਂ ਲਿਦਾ 
ਹਰੈ ਲਕ ਮਰੈਨੰੂ ਆਦਮੀਆ ਂਲਵੱਚ 
ਲਦਲਚਸਪੀ ਹਰੈ? 

  ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮ। 

ਤਰੈਨੰੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ 
ਹਰੈ, ਹਰੈ ਨਾ? ਹਾਂ...

ਸਾਡ ੇਲਵਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਿ ਅਤੇ 
ਤਰੈਨੰੂ ਤਰੱਕੀ ਲਮਲੇਿੀ, ਤੂੰ  ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ...

ਮੈਂ ਸਮੱਲਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਪਰ ਮਰੈਨੰੂ ਉਸਦਾ ਲਵਵਹਾਰ ਅਤੇ 
ਲਟੱਪਣੀਆ ਂਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਚੰਿੀਆ ਂਨਹੀਂ 
ਲਿਦੀਆ।ਂ ਕੀ ਮਰੈਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ? ਕੀ ਇਿ ੇਇਹ ਲਵਵਹਾਰ 
ਆਮ ਹਰੈ??

ਹਾਂ, ਮਰੇ ੇਲਈ ਮਰੇੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਿਣਾ 
ਲਬਹਤਰ ਹਰੈ – ਪਰ ਲਕਸ ਕੀਮਤ ’ਤ?ੇ 

 ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ 
ਇਹ ਮਕੌਾ ਉਸ ਕਰਕ ੇਿੁਆ ਨਹੀਂ ਦਵੇਾਂਿੀ। 
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ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਨਹੀਂ ਸਚੋਦ ੇਲਕ ਉਸ ਵਰਿੀ 
ਸਰੈਕਸੀ ਔਰਤ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਰੇੀ 
ਿਸੁ਼ਲਕਸਮਤੀ ਹਰੈ? 

ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲਮਲ ਕ ੇਇੱਕ ਚੰਿੀ 
ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚੰਿਾ 
ਤਾਲਮਲੇ ਹਰੈ!  

ਮਰੈਿ, ਤਰੇੇ ਿੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜ 
ਰਹੀ ਹਰੈ।  ਬਬੇੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਰੈ ਰਹੀ ਹਾਂ! ਕੀ ਤੂੰ  

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਾਲ ਲਰੈ ਸਕਦੀ ਹੈਂ? 

ਕਲ ਰਾਤ ਦਰੇ ਤੱਕ ਰਲਹਣ 

ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਿੂਬ ਅਨੰਦ 

ਮਾਲਣਆ। 

ਡਨੌ

ਮਰੈਿ, ਕਲ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਲਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 
ਸੀ? 

ਡਨੌ ਦ ੇਸਨੇੁਹ ੇਨੇ ਮਰੇੇ ਲਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ 
ਲਿਭਿ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਦੱਤਾ। 

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਈੋ ਮਰੇੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ, ਜਾਂ ਮਰੈਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਹਰੈ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹਰੈ।  

ਮਿਾਲੀ...
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ਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਹੁਣ ਕਝੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਦਿੇਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ  
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਦੀ।

ਤਰੇਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਆ 
ਹਰੈ... ਕੀ ਚੱਲ ਲਰਹਾ ਹਰੈ? ਕੀ ਕਝੁ 

ਿੜਬੜ ਹਰੈ?

ਅੱਛਾ..ਤਸੁੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਇਹ ...ਡਨੌ ਦ ੇਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰੈ.... ਮੈਂ ਨਹੀਂ 
ਸਚੋਦੀ ਲਕ ਮਰੇੇ ਵਲ ਉਸਦਾ 
ਰਵੱਈਆ ਉਲਚਤ ਹਰੈ...

ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਿੀ 
ਪੀਂਦ ੇਹਾਂ। ਜੇ ਤਰੇੇ ਲਈ ਠੀਕ 
ਹਰੈ ਤਾਂ ਦਸੂਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡ ੇਨਾਲ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿ।ੇ 
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 ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਲਵੱਚ ਹਾਂ... ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਿੁਆਉਣ ਦਾ 
ਲਧਆਨ ਰੱਿੀਂ। ਤਰੈਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹਰੈ – ਇਹ ਕਰੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਤਰੇੀ ਪਲਹਲੀ 
ਨੌਕਰੀ ਹਰੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਲਹਣ 
ਦ।ੇਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂ-
ਰਨ ਲਵਅਕਤੀ ਹਰੈ। 

ਕੀ ਤਰੈਨੰੂ ਪਰੂਾ ਲਵਸ਼ਵਾਸ ਹਰੈ? ਪਰ, 
ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਵਆਲਹਆ ਹੋਇਆ ਹਰੈ! 
ਉਹ ਹਮਸੇ਼ਾ ਮਰੇੇ ਵਲ ਸੱਲਭਅਤਾ 
ਵਾਲਾ ਲਰਹਾ ਹਰੈ। 

ਤਰੈਨੰੂ ਲਹਊਮਨ ਲਰਸਰੋਲਸਜ਼ ਕਲੋ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। 

ਮੈਂ ਸਚੋਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਤਰੈਨੰੂ ਉਸ ਕਲੋੋਂ ਲਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏ 
ਦਰੂ ਰਲਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। ਇਸ ਬੰਦ ੇਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾਮ 
ਹਰੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਕਸ ੇਹੋਰ ਅਹੁਦ ੇਤ ੇਸਲਵੱਚ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਲਈ ਕਲਹ? 

ਤੂੰ  ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ ਤੂੰ  ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਿਰੈਂਚ ਲਵੱਚ 
ਅਤ ੇਦਸੂਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਵੀ ਸਾਧਨ 
ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।
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ਭੁੱਲੀਂ ਨਾ – ਤੂੰ  ਮਰੇੇ ਤ ੇਲਨਰਭਰ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ। 

ਧੰਨਵਾਦ, ਕਲ ਲਮਲਾਂਿ!ੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਿਾ ਦੇ 
ਦਵੇਾਂ?

ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਿਾ ਦੇ 
ਲਦੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਰੈਨੰੂ ਇੰਨੇ 
ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਲਜਊਂਦੇ 
ਨਹੀਂ ਰਲਹਣਾ ਪਵੇਿਾ। 

ਲਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 
ਰੱਿਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ 
ਕਰਕ ੇਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਨੌਕਰੀ ਿੁਆ ਲਦੰਦੀ ਹਾਂ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਕਝੁ ਕਹੇ ਲਬਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, 
ਸੰਭਵ ਹਰੈ ਲਕ ਉਹ ਲਕਸ ੇਹੋਰ ਦ ੇਨਾਲ 
ਦਬੁਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਦਵੇ।ੇ 

ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ 
ਅਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਿਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਕਵੇਲ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਿਾਂ 
ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ...

ਅਤ ੇਸਾਰੀ ਿੱਲ ਦ ੇਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਤਮ 
ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂ?
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ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ – ਤਸੁੀਂ ਕੀ ਕਰੋਿ?ੇ ਲਕਸ ੇਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰੈਨੰੂ 
ਆਪਣ ੇਲਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਾ੍ਪਤ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਵੱਚ ਸਾਧਨ 
ਅਤ ੇਸਹਾਰੇ ਲੱਭ ਸਕਾਂ...

ਸ਼ਾਇਦ ਮਰੈਨੰੂ ਕਝੁ ਿਜੋ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਿਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਲਿਸ ਜਾਣ ਲਵੱਚ ਿਿੌ 
ਮਲਹਸਸੂ ਕਰਾਂਿੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ 

ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਿਲ ਕਰਾਂ? 

ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਕੁੱਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ 
ਹੱਿ ਲਵੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵਿੇਾ...

ਪਰ ਮਰੇੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਭਾਵਾਤਮਕ 
ਅਿੰਡਤਾ ਦਾਅ ਤ ੇਹਨ।

ਜੇ ਉਹ ਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈ ਕੀ ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਲਕਸ ਨੰੂ?
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ਮੈਂ ਲਹਊਮਨ ਲਰਸਰੋਲਸਜ਼ ਕਲੋੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਲਹਕੀਕਾਤ ਸ਼ਰੂੁ ਕੀਤੀ ਿਈ। 

ਮਰੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲਲਿਆ ਲਕ ਟਲੇੀਿਨੋ ਅਤ ੇਲਲਿਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਮ੍ਾਣ ਰੱਿਣਾ; ਅਤ ੇਿਵਾਹ ਹੋਣਾ ਉਪਯਿੋੀ ਹਰੈ। 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਲੂਚਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦ ੇਸਿਾਨ ਲਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਦ ੇਸੰਕਤੇਾਂ, ਮਰੇੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਲਵਕਲਪਾਂ, ਅਤ ੇਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨੰੂ ਲਬਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ! 

ਇਸ ਦਰੌਾਨ, ਮੈਂ ਵੱਿਰੇਵੇਂ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਲੂਚਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਲਿਆ ਹਰੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਸੰਕਤੇਾਂ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹਰੈ; ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ! 

23ਸਮਾਪਤੀ 
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ਮੈਂ ‘ਡੱਕ’ ਲਕਵੇਂ ਕਹਾਂਿੀ?

"Duck".

ਮਰੇਾ ਨਾਮ ਰੀਮਾ ਹਰੈ ਅਤ ੇਮਰੇੀ ਅਮਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੈਨੇਡਾ ਲਵੱਚ ਨਵੇਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲਲਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆ ਂਹਾਂ। ਅਮਾਲ ਇੱਕ ਰਲਿਊਜੀ ਹਰੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਆਰਕੀਟਰੈਕ-
ਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਲਰੰਿ ਲਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼-
ਟਰੀ ਲਵਲਦਆਰਿੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਕਾਿੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਅਸੀਂ 
ਪੱਕੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆ ਂਬਣ ਿਏ, ਅਤ ੇਇੱਕ ਦਸੂਰੇ ਤ ੇਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਿ।ੇ

ਮਰੈਨੰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰੇੀ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਸਧੁਾਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ!

ਮੈਂ ਸਚੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਕ ਮੈਂ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ 
ਦਾ ਇੱਕ ਲਸੱਲਿਅਕ (ਲਟਊਟਰ) ਕਰਾਂ। 
ਤੂੰ  ਕੀ ਸਚੋਦੀ ਹੈਂ? 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ 
ਲਵਚਾਰ ਹਰੈ ਅਮਾਲ! 

ਮੈਂ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇਲਸੱਲਿਅਕ 
(ਲਟਊਟਰ) ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 
ਲਈ ਲਧਆਨ ਰੱਿਾਂਿੀ।

ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਲਵੱਚ 
ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਲਵਲਦ-
ਆਰਿੀ ਲਸੱਲਿਅਕ 
ਸਵੇਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ 

ਲਰਹਾ ਹਰੈ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਜਨੌ 

ਰੀਮਾ! ਮਰੈਨੰੂ ਲਸੱਲਿਅਕ (ਲਟਊਟਰ) 
ਲਮਲ ਲਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਹਰੈ। 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 
ਹਰੈ ਅਮਾਲ! 

ਜੇ ਤੂੰ  ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀ 
ਹਾਂ ਅਤ ੇਸਾਡਾ ਿਨੋ ਤ ੇਇੱਕ ਸੁਰੱਲਿਆ 
ਕਡੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। 

ਜਰੂਰ! ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰ 
ਸਮੋਵਾਰ ਉਸਦੇ ਆਲਿਸ 
ਲਵੱਚ ਲਮਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਲਸੱਲਿਅਕ (ਲਟਊਟਰ) ਲਕਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
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ਹਾਏ ਅਮਾਲ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬਰੈਠ, 
ਿਾਣਾ ਲਿਭਿ ਲਤਆਰ ਹਰੈ। 

ਮਾਿ ਕਰੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਿਈ। 
ਜੌਨ ਨੇ ਮਰੈਨੰੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੰੂ 8 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ 
ਆਲਿਸ ਲਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲਕਹਾ ਹਰੈ। 

ਇੰਨੀ ਲੇਟ? 

ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਤੁ ਿੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕਲ ਮੇਰਾ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਲਤਹਾਨ ਹਰੈ.... 

ਜਦੋਂ ਤੂੰ  ਘਰ ਪਹੰੁਚੇਂਿੀ 
ਤੂੰ  ਮਰੈਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰੀਂ।  

ਰਾਤ 8 ਵਜੇ...

ਹਾਏ ਅਮਾਲ।

ਹਾਏ ਜੌਨ। 

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬਰੈਠੋ। ਮੈਂ ਤਹੁਾਡੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰ ਲਰਹਾ ਸੀ।

 ਇਹ ਮਰੈਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕਉਂ 
ਦਿੇ ਲਰਹਾ ਹਰੈ? 

ਓ ਲਪਆਰੀ ਇਿ ੇਮੇਰੇ ਨੇੜ ੇਬਰੈਠ। ਇਸ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮਰੇੇ ਵਾਸਤ ੇਤਰੈਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ 
ਲਜਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੋਏਿਾ।

ਇਹ ਅਜੀਬ ਹਰੈ ਇਹ ਲਕਉਂ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਲਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ 
ਬਰੈਠਾਂ? 

ਿੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਲਕ...

Tii
tiit
ii

ਹਾਏ ਏ। ਕੀ ਸਭ 

ਠੀਕ ਹਰੈ? ਮਰੈਨੰੂ ਤਰੇੇ 

ਬਾਰ ੇਲਿਕਰ ਹਰੈ।
ਮਰੈਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ 

ਲਈ ਟਰੈਕਸਟ 

ਕਰ ਲਕ ਤੂੰ  ਠੀਕ ਹੈਂ।

ਰੀਮਾ

ਰੀਮਾ

ਕਣੌ ਹਰੈ?

ਲਸਰਿ ਇੱਕ ਦਸੋਤ...

ਵਰੈਸ ੇਵੀ ਲਿਭਿ ਜਾਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਹੋ ਲਿਆ ਹਰੈ। ਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਕਾਰ 
ਲਵੱਚ ਛੱਡ ਲਦੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮਮਮ... ਠੀਕ ਹਰੈ

ਅਿਲਾ ਸਮੋਵਾਰ। 
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ਮੈਂ ਲਸਰਿ ਘਰ ਪਹੰੁਚਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ। ਓ ਤਰੈਨੰੂ ਠੰਡ 

ਲਿੀ ਹਰੈ! 

ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ... 

ਚਲੋ ਇਸ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਲਦੰਦ ੇਹਾਂ! 
ਤੂੰ  ਲਬਮਾਰ ਹ ੋਜਾਵੇਂਿੀ!

ਨਹੀਂ! 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿੱਲਾ ਹਰੈ

ਰਕੁ!ੋ 

ਰਕੁ!ੋ ਰੁਕ!ੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ!

ਹਾ ਹਾ! ਮੈਂ ਉਸ ਵਲੇੇ ਰੁਕਾਂਿਾ ਜਦੋਂ 
ਤੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਿੀ। 

ਹਾ ਹਾ ਤੂੰ  ਪਾਿਲ ਹੈਂ! 
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ਰੀਮਾ? ਡਸੁਕਣਾ ...

ਕੀ ਹਇੋਆ?

 ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆ ਜਾ। 

ਮਰੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਕਿ ੇਹਾਂ। ਇੱਕ 
ਕਰੈਿੇ ਲਵੱਚ। ਮੈਂ ਪਰੂੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਲੀ 
ਹਾਂ। ਡਸੁਕਣਾ... 

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। 

ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਨੇ ਤਰੈਨੰੂ 
ਿਰਮ ਮਲਹਸਸੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਿਾ। 
ਇਹ ਤਰੇੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਾਹ ਹਰੈ।

ਰੋਣਾ (BUAAH) 

ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਲਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ 
ਕੀਤਾ ਲਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਮਾਲ ਇਹ ਤਰੇਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹਰੈ! 

ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲਵੱਚ 
ਿਈ ਸੀ।  

ਪਰ ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਤਰੈਨੰੂ ਛਣੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਲਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਦੱਤੀ ਸੀ...

ਮੈਂ ਸਚੋਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਉਸਦ ੇਲਵਵਹਾਰ ਵਾਸਤੇ 
ਪਲਰਣਾਮ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ

ਸੱਚ? 

ਇਹ ਲਲੰਿੀ ਹਮਲਾ ਹਰੈ। ਸਾਨੰੂ ਡੀਨ ਨੰੂ 
ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੈ। 

ਠੀਕ ਹਰੈ ਰੀਮਾ।
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ਅਤ ੇਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਲਕਹਾ ਪਰ ਉਹ 
ਲਸਰਿ ਮਰੇੇ ਤ ੇਹੱਸ ਲਰਹਾ ਸੀ ਅਤ ੇਮੈਂ ਚੀਿ 
ਰਹੀ ਸੀ ਰੁਕ!ੋ 

ਸਣੁ ੋਲਮਸ ਅਲ ਅਰਯਾਨੀ ਜੌਨ 4 
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਿ ੇਟੀਏ ਹਰੈ। 

ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਉਹ ਮਰੇਾ ਲਵਲਦਆਰਿੀ ਸੀ; 
ਇੱਕ ਉਤੱਮ ਲਵਲਦਆਰਿੀ, ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ 
ਅਿ ੇਇੱਕ ਲਬਹਤਰੀਨ ਕਰੈਰੀਅਰ ਹਰੈ। 

ਇਸ ਕਰਕ ੇਮਰੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹਰੈ ਲਕ ਇਹ ਇੱਕ 
ਿਲਤਿਲਹਮੀ ਹਰੈ 

ਪਰ ਸਰ ...

ਇਿੇ ਆਦਮੀ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਦਸੋਤਾਨਾ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ...ਜੌਨ ਦ ੇਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਚੀਜ਼ਾਂ 
ਸਲੁਝਾ ਲਓ।  

ਤਸੁੀਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਲਭਆਚਾਰ ਅਤੇ 
ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ।   

ਜੌਨ ਦ ੇਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ? ਜੌਨ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿੱਲ ਕਰੋ! ਉਹ ਅਲਜਹਾ ਲਕਵੇਂ ਕਲਹ 
ਸਕਦ ੇਹਨ! ??? 

ਉਹ ਮਰੇੇ ਤ ੇਲਵਸ਼ਵਾਸ ਲਕਉਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦ?ੇ

ਚਲ ਮਰੇੇ ਘਰ ਚਲਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਸੋਚਦ ੇਹਾਂ 
ਲਕ ਅਿ ੇਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰੈ। 

ਡੀਨ

ਠੀਕ ਹਰੈ
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ਇਹ ਲਕੰਨਾ ਲਲੰਿਵਾਦੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ 
ਇਸਲਾਮ ਪਤ੍ੀ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ!

ਲਬਲਕਲੁ! ਉਹ ਲਕੰਨਾ 
ਮਰੂਿ ਲਵਅਕਤੀ ਹਰੈ! 

 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ! 
ਕੀ ਕਈੋ ਅਲਜਹਾ ਹਰੈ ਲਜਸ ਬਾਰੇ 
ਤੂੰ  ਸਚੋ ਸਕਦੀ ਹੈਂ ਲਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ  
ਿੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਿੀ? ਚਲ 
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਲਸਟ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ 
ਲਕਸ ੇਨੰੂ ਲੱਭੀਏ। 

ਇਹ ਚੰਿੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਹਰੈ  

ਸ ੋਸਾਡ ੇਕਲੋ ਲਵਲਦਆਰਿੀ 
ਿਰੁਪ ਹਨ...

ਕਾਉਂਸਲਰ, ਦ ਅਲੌਲਲਟਡ ਲਵਲਮੰਨਜ਼ 
ਹਰੈਲਪਲਾਇਨ, ਪਾਦਰੀ (ਚਰੈਪਲੇਨ)।

ਮਰੇੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹਰੈ, ਮੈਂ ਪਲਹਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਿੱਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਿੀ

ਵਧੀਆ! ਅਸੀਂ ਕਲ 
ਚਲਦ ੇਹਾਂ! 

ਮਿਆਊਂ

ਪਾਦਰੀ
ਮਰੈਨੰੂ ਲਕਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਲਤ 
ਸਮਲਝਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕ ੇਮਰੈਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹਰੈ ਲਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਿਲਤ ਸੀ। 

ਕੀ ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਤਰੈਨੰੂ ਛਹੂਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਲਦੱਤੀ ਸੀ?

ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਦੱਤੀ। 

ਲਿਰ ਉਹ ਿਲਤ ਸੀ। 

ਅਿਲੇ ਲਦਨ। 
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ਕੈਂਪਸ ਤ ੇਪਾਦਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ 
ਲਵਰੁੱਧ ਲਹੰਸਾ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕੰਮ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਾਿਲਮਕਤਾ ਬਣਾਇਆ 
ਹਰੈ। 

ਮਰੈਨੰੂ ਤਰੇੇ ਤ ੇਲਵਸ਼ਵਾਸ ਹਰੈ ਅਤ ੇਤਰੇੇ ਨਾਲ ਜੋ 
ਵਾਪਲਰਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਰੈ।

ਧੰਨਵਾਦ।  

ਔਰਤਾਂ ਲਵਰੁੱਧ ਲਹੰਸਾ ਨੰੂ ਿਤਮ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤ ੇਸਾਨੰੂ ਸਾਲਰਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਲਮਲ ਕੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। 

ਮੈਂ ਸਲਹਮਤ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਲਬਲ ਸੀ 132 ਬਾਰੇ ਕਝੁ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਰੈ; ਇੱਕ ਲਬਲ ਲਜਹੜਾ  ਹਾਲ ਹੀ ਲਵੱਚ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਸੀ।  

ਲਜਵੇਂ ਤਸੁੀਂ ਦਿੇ ਸਕਦ ੇਹੋ ਲਬਲ ਸੀ 132 
ਦੀ ਮੰਿ ਹਰੈ ਲਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤ ੇਯਨੂੀਵਰ-
ਲਸਟੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲਲੰਿਕ ਅਤ ੇਲਲੰਿ ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਪਰਸੇ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਨੀਤੀਆ ਂਹੋਣ। 

ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਹੰਸਾ 
ਵਾਪਰਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਲਬਧੀਆ।ਂ  

ਅਮਾਲ ਜੇ ਤੂੰ  ਰਸਮੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਰੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈਂ।

ਮੈਂ ਤਰੇਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਾਂਿਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੇੀ ਚਣੋ ਹਰੈ।

ਧੰਨਵਾਦ। 
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ਸਮਾਪਤੀ 

ਯੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਰੀਮਾ! 

ਤੂੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਂ ਅਮਾਲ?

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤਰੇੀ ਸੂਸ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿਾਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।  

ਸਸੂ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲਕੰਨਾ 
ਲਬਹਤਰ ਹਰੈ! 

ਅਤ ੇਲਬਲ ਸੀ 
132 ਦ ੇਨਾਲ!

ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 
ਇਹ ਮਰੇਾ ਹੱਕ ਹਰੈ। ਜੋ ਜੌਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਉਹ ਿਲਤ ਸੀ!

ਮੈਂ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਹਰ ਕਈੋ ਲਬਲ ਸੀ 
132 ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਵਲਦਆਰਿੀ 
ਯਨੁੀਅਨ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਦੀਆ ਂਸੰਸਿਾਵਾਂ 
ਅਤ ੇਦਸੂਰੇ ਿਰੁਪਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। 

ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਤ ੇਲਵਲਦਆਰਿੀਆ,ਂ ਿਰੈਕਲਟੀ 
ਅਤ ੇਸਟਾਿ ਵਾਸਤ ੇਸਲਹਮਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਲਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਬਾਰ ੇਲਾਜ਼ਮੀ 
ਟ੍ਲੇਨੰਿ ਦੀ ਲਨਤੀ ਲਈ ਮੰਿ ਕਰਾਂਿੇ। 

ਅਿਲਾ ਹਿਤਾ

ਔਰਤਾਂ 
ਲਵਰੁੱਧ 

ਲਹੰਸਾ ਰੋਕੋਔਰਤਾਂ 
ਲਵਰੁੱਧ 
ਲਹੰਸਾ 
ਰੋਕੋ

ਔਰਤਾਂ 
ਲਵਰੁੱਧ 
ਲਹੰਸਾ 
ਰੋਕੋ

ਲਹੰਸਾ 
ਰੋਕੋ
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ਮਰੈ ਨੂਐਲਾ  ਵ ਾਰਿਾ  ਇੰਨ ਕੌਨਸਰਟ

ਵਲੇਰੀਆ! ਮੈਂ ਤਰੈਨੰੂ ਦਿੇ ਕੇ 
ਬਹਤੁ ਿੁਸ਼ ਹਾਂ!

ਘਰ ਲਵੱਚ ਤਰੇਾ ਸਵਾਿਤ ਹਰੈ 
ਮਰੈਨੂਐਲਾ!!  

ਤਰੇਾ ਟਰੂ ਲਕਹ ੋਲਜਹਾ ਸੀ? ਤੂੰ  ਓਨਟਾਲਰਓ
 ਭਰ ਲਵੱਚ ਪੋ੍ਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਂ!

ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੀ!

ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੰਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਮਲੀ 
ਅਤ ੇਇੰਨੀਆ ਂਵੱਿ ਵੱਿ ਿਾਵਾਂ ਲਵੱਚ 
ਪੋ੍ਿਰਾਮ ਕੀਤ।ੇ 

ਤੂੰ  ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈਂ। 

ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਰੈਨੰੂ ਬਾਅਦ ਲਮਲਣਾ 
ਬਹਤੁ ਚੰਿਾ ਹਰੈ! 

ਤਰੈਨੰੂ ਲਮਸ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਸੀ 
ਮਰੈਨੂਐਲਾ।

ਮਰੈਨੁਐਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
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ਮੈਂ ਕਲ ਤਰੈਨੰੂ ਬ੍ੰ ਚ ਵਾਸਤ ੇਲਮਲਾਂਿੀ।

ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ 
ਵਲੇਰੀਆ!

ਮਰੇਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਲਦਲ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹਰੈ। 
ਮੈਂ ਜ਼ੀ ਲਾਉਂਜ ਜਾਵਾਂਿੀ!

ਹਾਏ! ਤੂੰ  ਿਾਇਕ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਹੈਂ! ਮੈਂ ਜਰੈਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੀ ਲਾਉਂਜ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ  ਇੱਕ ਲਡ੍ੰ ਕ ਲਰੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਿੀ? 

ਜ਼ਰੂਰ!  

ਮੈਂ ਤਰੇ ੇਬਾਰੇ ਸਲੁਣਆ ਹਰੈ ਅਤ ੇਪਲਹਲਾਂ ਤਰੈਨੰੂ 
ਇਿ ੇਦਲੇਿਆ ਹਰੈ। 

ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ੇਵਾਪਸ 
ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। 

ਕਈੋ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਲਜੰਨਾਂ 
ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਲਰੈ ਲਵ।ੋ  
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ਮਰੈਨੂਐਲਾ, ਤੂੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ 
ਨਰਤਕੀ ਹੈਂ!

ਮਮਮ ਮਰੈਨੰੂ ਿੜੋ ੇਲਜਹ ੇਚੱਕਰ ਆ 
ਰਹ ੇਹਨ।  

ਮਰੇੇ ਕਲੋ ਇੱਕ ਛਟੋਾ ਕਮਰਾ ਹਰੈ  ਲਜਿ ੇਤੂੰ  
ਝਪਕੀ ਲਰੈ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।

ਧੰਨਵਾਦ।  

ਹਾਏ ਦਸੋਤ!ੋ

ਹਾਏ ਜਰੈਕ!

ਇਹ ਸਹੋਣੀ ਕੜੁੀ 
ਕਣੌ ਹਰੈ? 

ਮਰੇੇ ਦਸੋਤਾਂ ਨੰੂ ਲਦਿਾ ਲਕ ਤੂੰ  ਲਕੰਨਾ 
ਚੰਿਾ ਨੱਚਦੀ ਹੈਂ! 

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦਰਵਾਜੇ਼ ਨੰੂ ਤਾਲਾ 
ਨਾ ਲਿਾਓ!

ਅਸੀਂ ਸਲੁਣਆ ਹਰੈ ਤਰੈਨੰੂ ਮੰੁਡ ੇਅਤੇ 
ਕੜੁੀਆ ਂਦੋਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਉਹ 
ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ। 

ਨਹੀਂ!

ਨਹੀਂ!!
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ਧੰਨਵਾਦ।  

ਕਝੁ ਘੰਲਟਆ ਂਬਾਅਦ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਤੰਨਾਂ ਨੇ ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤ-
ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਰੈਨੰੂ ਕਮਰੇ ਲਵੱਚ 
ਛੱਡ ਿਏ। 

ਮਰੈਨੂਐਲਾ! ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਲਲਸ 
ਨੰੂ ਿਨੋ ਕਰਾਂ? 

ਨਹੀਂ! ਇਹ ਮਰੇਾ ਕਸਰੂ ਹਰੈ!!! 

ਪਰ...

ਉਹ ਮਰੇੇ ’ਤ ੇਲਵਸ਼ਵਾਸ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਿੇ। 

ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਹੁਰਾਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ।

ਅੱਛਾ 

 ਉਹ ਲਡ੍ੰ ਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਰੇਾ ਕਸਰੂ 
ਹਰੈ! ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਮਰੇ ੇਲਡ੍ੰ ਕ ਦ ੇਨਾਲ 
ਛੱਡਣਾ! ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਨਾਲ ਨੱਚਣਾ।  

ਮਰੇੀ ਲਪਆਰੀ। ਤੂੰ  ਕਝੁ ਵੀ ਿਲਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਰੇਾ ਕਸਰੂ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। ਉਸ ਨੇ 
ਤਰੈਨੰੂ ਬਹੋੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਿ ਲਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੇ ਤਰੇਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ! ਇਹ ਇੱਕ 
ਅਪਰਾਧ ਹਰੈ। ਤਰੈਨੰੂ ਬਹੋੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਿ 
ਲਦੱਤਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਰੈਨੰੂ ਬਹੋੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ 
ਪਦਾਰਿ ਲਦੱਤਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ  ਸਲਹਮਤੀ
 ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦੀ। 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਲਕਹਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਮਰੈਨੰੂ ਠੀਕ 
ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਕਉਂਲਕ ਮੈਂ ਦਵੀਲਲੰਿੀ 
(ਬਾਈਸਰੈਕਸਅੁਲ) ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਸਾਨੰੂ ਸਰੈਕਸੁਅਲ 
ਅਸਲੌਟ ਟੀ੍ਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ। 

ਮਰੈਨੂਐਲਾ, ਸੈਂਟਰ ਲਵੱਚ ਤਹੁਾਡਾ ਸਵਾਿਤ 
ਹਰੈ।  ਮਰੇਾ ਨਾਮ ਲਸ਼ਵਾਨਾ ਹਰੈ ਅਤ ੇਮੈਂ 
ਤਹੁਾਡੀ ਨਰਸ ਹਵੋਾਂਿੀ। ਮੈਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਹਾਰਾ 
ਦਣੇ ਲਈ ਇਿੇ ਮਜੂੌਦ ਹਾਂ।

ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਮ੍ਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਲਜਹੜ ੇਤਸੁੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੇ 
ਤਸੁੀਂ ਭਲਵੱਿ ਲਵੱਚ ਦਸੋ਼ (ਚਾਰਜ) ਲਿਾਉਣ 
ਦਾ ਿਰੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਚਾਹਿੋ ੇਲਕ 
ਅਸੀਂ ਅਲਜਹਾ ਕਰੀਏ? 

ਦਸੋ਼ (ਚਾਰਜ) ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਕਈੋ ਦਬਾਅ 
ਨਹੀਂ ਹਰੈ। ਇਹ ਕਝੁ ਿਾਵਾਂ ਹਨ ਲਜਿ ੇਤਸੁੀਂ 
ਕਾਉਂਸਲਲੰਿ ਅਤ ੇਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਜੋ ਕਝੁ ਤਹੁਾਡ ੇਤ ੇਬੀਲਤਆ ਹਰੈ ਉਹ 
ਦਿੁਦਾਈ ਹਰੈ। 
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ਇਹ ਲਰੈ ਮਰੈਨੂਐਲਾ, ਮੈਂ ਤਰੇੇ ਵਾਸਤੇ 
ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹਰੈ।

ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਰੇੇ ਨਾਲ 
ਰਹਾਂਿੀ। ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਤੂੰ  ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। 

 ਅਿਲੀ ਸਵਰੇ

ਮੈਂ ਕਾਿੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤਰੈਨੰੂ 
ਟਸੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ? 

ਜ਼ਰੂਰ! ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ਲਈ 
ਧੰਨਵਾਦ!

ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਤੂੰ  ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। 
ਮੈਂ ਤਰੇ ੇਲਈ ਇਿ ੇਹਾਂ! 

ਜੋ ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ 
ਹਰੈ, ਇਹ ਲਜਨਸੀ ਹਮਲਾ ਹਰੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਆਦਮੀਆ ਂਦਾ ਦਸੋ਼ ਹਰੈ। ਇਹ ਤਰੇਾ 
ਕਸਰੂ ਨਹੀਂ ਹਰੈ। 

ਤੂੰ  ਕਦ ੇਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀਂ 
ਲਦੱਤੀ। ਤੂੰ  ਸਲਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦੀ 
ਸੀ ਲਕਉਂਲਕ ਤਰੈਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਿ 
ਲਦੱਤਾ ਲਿਆ ਸੀ। 

Punjabi-MIDDLEEAST.indd   36 6/26/17   5:15 PM



37

ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਆਪਣੇ 
ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦ ੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇ ਯਿੋ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਲਿਾਤਾਰ ਲਜਨਸੀ ਹਮਲੇ 
ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਲਹੰਦੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਲਭਆਨਕ ਹਰੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਕ 
ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇਸਪੋਰਟ ਿਰੁਪ ਦੀ 
ਮੀਲਟੰਿ ਸਹਾਇਕ ਹਏੋਿੀ। ਕਲਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

ਹਾਂ। ਮਰੇ ੇਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਧੰਨਵਾਦ।

ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤ ੇਸਪੋਰਟ ਿਰੁਪ ਦੀ ਮੀਲਟੰਿ ਲਵੱਚ ਵਲੇਰੀਆ ਅਤ ੇਮਰੈਨੂਐਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਲਮਲੀਆ ਂਲਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕਝੁ ਨੇ ਲਲੰਿੀ ਤਰੌ ਤ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ, ਲਲੰਿੀ ਹਮਲੇ ਅਤ ੇਬਲਾਤਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਚੰਿਾ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਲਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਅਲਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਲਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਇੋਆ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਸਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ ਲਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਆਵਾਜਾਂ ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਮਾਅਨੇ ਰੱਿਦ ੇਹਨ। 
ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਨੇ ਨੇਮਕ ਤਰੌ ਤ ੇਮੀਲਟੰਿਾਂ ਲਵੱਚ ਭਾਿ ਲਰੈਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਲਦੱਤਾ।  

ਕਈ ਮਹੀਲਨਆ ਂਲਈ ਇਿ ੇਆਉਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਆਪਣੀ 
ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਲਤਆਰ 
ਮਲਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।

ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਲਸਆ ਲਕ ਉਸ ਨਾਲ 
ਕੀ ਹਇੋਆ

ਜ਼ੀ ਲਾਉਂਜ ਤੋਂ ਜਰੈਕ?

ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜਰੈਕ ਨੇ ਮਰੈਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 
ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਿ ਲਦੱਤਾ ਅਤ ੇਲਿਰ 
ਮਰੇਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। 
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ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਵੀ? 

ਹਾਂ, ਮਰੈਨੰੂ ਕਝੁ ਵੀ ਕਲਹਣ 
ਲਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ 
ਮਲਹਸਸੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।  

ਮਰੇੇ ਨਾਲ ਵੀ!

ਹਾਂ। ਮਰੈਨੰੂ ਪਲੁਲਸ ਕਲੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ 
ਲਿਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਲੋਚਆ ਲਕ ਉਹ 
ਕਲਹਣਿੇ ਲਕ ਇਹ ਮਰੇਾ ਕਸਰੂ ਹਰੈ। 

 ਮੈਂ ਕਝੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ

ਸੰਭਵ ਹਰੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 
ਕਝੁ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਿਲਠਤ ਕੀਤਾ। 

ਵਾਹ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲਦਿ ਲਰਹਾ ਹਰੈ!

ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿੇ ਰਹੀ ਹਾਂ! 
ਧੰਨਵਾਦ।

ਤਹੁਾਨੰੂ ਪਰਚਾ ਲਕਹੋ ਲਜਹਾ 
ਲਲਿਆ? 

ਮਰੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਰੈ!

ਅਸੀਂ ਲਕੰਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਿਾ 
ਚੁੱਕ ੇਹਾਂ? 

250!!!

ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਲਤਆਰ ਹੋ?! 

ਹਾਂ!

ਹਾਂ!
ਹਾਂ!

ਹਾਂ!
ਹਾਂ!
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ਸਮਾਪਤੀ 

ਕੀ ਹ ੋਲਰਹਾ ਹਰੈ?

ਅਸੀਂ ਲਜਨਸੀ ਲਹੰਸਾ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹਾਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ!ੋ

ਔਰਤਾਂ ਲਵਰੁੱਧ
ਲਜਨਸੀ ਲਹੰਸਾ ਰੋਕੋ

ਬਲਾਤਕਾਰ 

ਨੰੂ ਰਕੋੋ 

ਨਾਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂਹ ਹਰੈ

 ਸਲਹਮਤੀ ਦਾ ਸਲਭਆਚਾਰ, 
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਲਭਆਚਾਰ ਨਹੀਂ  

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਲਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਿੱਲ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਬਣਾਇਆ ਹਰੈ

ਮਰੈਨੰੂ ਿੁਸ਼ੀ ਹਰੈ ਲਕ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹਰੈ ਲਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ 
ਵੀ ਇੱਿ ੇਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਂ ਹਾਂ  

ਨਾਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂਹ ਹਰੈ

ਸਮਾਜ ਲਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ 
ਨੇ ਲਸੱਲਿਆ ਅਤ ੇਸਮਲੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲਜਨਸੀ ਲਹੰਸਾ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ 
ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਹੂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਲਦੱਤਾ। 

Zee Lounge

39

ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੰੂ ਰਕੋੋ 

ਬਲਾਤਕਾਰ 
ਨੰੂ ਰਕੋੋ 
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ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਵਾਲ  
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਕ ਇੰਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਿਰਾਲਿਕ ਨਾਵਲ ਲਵੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਿਏ ਿਏ ਲਵਲਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ 
ਸੰਵਾਦ ਹੋਏਿਾ, ਤਾਂਲਕ ਅਸੀਂ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਪਤ੍ੀ ਮਨੋਲਬਰਤੀਆ ਂਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਆਪਣ ੇਦਸੋਤਾਂ,ਪਲਰਵਾਰ ਅਤ ੇਕਲਮਊਲਨਟੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਬਲੇਝਜਕ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਪਸ਼੍ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਦਓ। 

ਕੋਸ ੇਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਪੰਨੇ 5 -1 4)

1. ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਸੁ਼ਰੂ ਲਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸੋ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਮਨਮਜੌੀ, ਸਤੰੁਤਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੇਦ ੇਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਨੰੂ ਲਮਲਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਲਕਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ?  

2. ਕਸੋ ੇਦ ੇਕਰੈਨੇਡਾ ਰਲਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਉਸਦ ੇਲਈ ਲਕਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ?

3. ਕਸੋ ੇਦਾ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆ ਂਲਰੈ ਲੈਂਦਾ ਹਰੈ। ਉਹ ਸਮੱਲਸਆ ਵਾਲਾ ਲਕਵੇਂ ਹਰੈ? 

4. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਰੀਲਕਆ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਲਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਸੋ ੇਦਾ ਪਤੀ ਉਸਦ ੇਪਤ੍ੀ ਛਲ ਭਲਰਆ ਅਤ ੇਬਦਸਲਕੂੀ ਵਾਲਾ ਹਰੈ। ਉਸਦ ੇਲਵਵਹਾਰ 

ਦਾ ਕਸੋ ੇਤ ੇਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਰੌ ਤ ੇਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ? 

5. ਕਸੋ ੇਦ ੇਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਰੈ ਲਕ ਲਕਉਂਲਕ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ਦੁਾ ਹਨ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਿੋ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰੈ। 

ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦ ੇਹੋ? ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਕਸੋ ੇਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੰੁਦ ੇਤਸੁੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਦਸਦ?ੇ

6. ਕਸੋ ੇਲਨਸ਼ਾ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਲਮਲਦੀ ਹਰੈ? ਲਨਸ਼ਾ ਕਸੋ ੇਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਲਦੰਦੀ ਹਰੈ? 

7. ਇੰਮੀਿ੍ੇਂਟ ਲਵਲਮੰਨਜ਼ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਕਲੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੋ ੇਨੰੂ ਲਕਸ ਲਕਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਮਲਦਾ ਹਰੈ? ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਲਕਵੇਂ ਬਦਲਦਾ 

ਹਰੈ? 

8. ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨਾ ਕਸੋ ੇਦ ੇਜੀਵਨ ਨੰੂ ਲਕਸ ਢੰਿ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਦੰਦਾ ਹਰੈ?

ਮਿਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਪੰਨੇ 15 -23)

1. ਮਿਾਲੀ ਲਕਹੜੀਆ ਂਦਰੁਬਲਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਰਕੁਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦ ੇਸਿਾਨ ਲਵੱਚ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਅਤੇ 
ਪਰਸੇ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹਰੈ? 

2. ਮਿਾਲੀ ਦਆੁਰਾ ਡਨੌ ਦ ੇਲਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? 

3. ਮਿਾਲੀ ਲਈ ਲਕਸ ਲਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤ ੇਕਦੋਂ?   

4. ਤਸੁੀਂ ਮਿਾਲੀ ਦ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਲਹਕਰਮੀਆ ਂਦ ੇਲਵਵਹਾਰ ਬਾਰ ੇਕੀ ਸਚੋਦ ੇਹੋ ਲਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕਾਿੀ ਲਈ ਲਮਲਦੀ ਹਰੈ?

5.  ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਾਲੀ ਨੰੂ ਭਲਵੱਿ ਲਵੱਚ ਲਕਹੜੀਆ ਂਲਕਸਮਾਂ ਦੀਆ ਂਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਰੈ ਸਕਦਾ ਹਰੈ? 

6. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਕਦ ੇਕੰਮ ਦ ੇਸਿਾਨ ਲਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਅਤ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹਰੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਛਾਣਨ ਲਵੱਚ ਮਸੁ਼ਕਲ ਹੋਈ?

7. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਲਕਸੀ ਅਲਜਹ ੇਲਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਹ ੋਲਜਹੜਾ ਮਿਾਲੀ ਵਰਿੀ ਹੀ ਸਲਿਤੀ ਲਵੱਚ ਹਰੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਵੱਚੋਂ ਲੰਲਘਆ ਹਰੈ? 

8. ਤਹੁਾਡੀ ਰਾਏ ਲਵੱਚ, ਕੰਮ ਦ ੇਸਿਾਨ ਲਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਅਤ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਜਾਿਰਕੂਤਾ ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ 

ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹਰੈ?
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ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਪੰਨੇ 24 – 31)

1. ਤਸੁੀਂ ਰੀਮਾ ਅਤ ੇਅਮਾਲ ਦ ੇਲਰਸ਼ਤ ੇਦਾ ਵਰਣਨ ਲਕਵੇਂ ਕਰੋਿ?ੇ

2. ਅਮਾਲ ਲਹੰਸਾ ਦ ੇਲਕਹੜ ੇਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹਰੈ? 

3. ਜਨੌ ਲਕਹੜ ੇਤਰੀਲਕਆ ਂਨਾਲ ਅਮਾਲ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹਰੈ? 

4. ਰੀਮਾ ਅਮਾਲ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਲਦੰਦੀ ਹਰੈ? ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਲਦੰਦ?ੇ 

5. ਤਸੁੀਂ ਡੀਨ ਦ ੇਇਹ ਕਲਹਣ ਬਾਰੇ ਲਕ ਸਚੋਦ ੇਹ ੋਲਕ  ਅਮਾਲ ਕਨੇਡੀਅਨ “ਸਲਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਕਦਰਾਂ” ਬਾਰ ੇ ਅਣਜਾਣ ਹਰੈ? ਕੀ ਉਹ 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ੍ੀਲਕਲਰਆ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਮਾਲ ਪਤ੍ੱਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਸੁਲਮਾਨ ਨਾ ਹੰੁਦੀ? ਡੀਨ ਜੌਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਲਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹਰੈ?

6. ਪਾਦਰੀ ਅਮਾਲ ਨੰੂ ਲਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਲਦੰਦਾ ਹਰੈ?

7. ਲਬਲ 132 ਕੀ ਹਰੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਦ ੇਬਚ ੇਹੋਏ ਲਸ਼ਕਾਰਾਂ (survivors) ਤ ੇਕੀ ਅਸਰ ਪਵਿੇਾ?

8. ਤਸੁੀਂ ਕੀ ਸਚੋਦ ੇਹੋ ਲਕ ਰੀਮਾ ਅਤ ੇਅਮਾਲ ਸਟਡੂੈਂਟ ਯਨੁੀਅਨ ਕਲੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ?  

ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਪੰਨੇ 32 – 39)

1. ਪਲਹਲਾਂ ਪਲਹਲ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦਸੋ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹਰੈ।ਸਚੋਣ ਦ ੇਇਸ ਢੰਿ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲਦੰਦੀ ਹਰੈ? 

2. ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਲਵੱਚ (ਦਸੋਤਾਂ, ਪਲਰਵਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਸਕਲੂ, ਕੰਮ, ਆਲਦ ਤੋਂ) ਅਲਜਹ ੇਲਕਹੜ ੇਸਨੇੁਹੇ ਮਜੂੌਦ ਹਨ ਲਜਹੜੇ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਦੇ 

ਬਚ ੇਹੋਏ ਲਸ਼ਕਾਰਾਂ (survivors) ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਲਈ ਦਸੋ਼ੀ ਮੰਨਦ ੇਹਨ? ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਲਵੱਚ ਅਲਜਹ ੇਲਕਹੜੇ ਸਨੇੁਹੇ ਮਜੂੌਦ ਹਨ 
ਲਜਹੜ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਲਦੰਦ ੇਹਨ?  

3. ਵਲੇਰੀਆ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਦ ੇਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਤਹੁਾਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਲਕਵੇਂ ਲਸਿਾਇਆ ਲਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ? ਸਾਨੰੂ  ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦ ੇਅਰਿ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਲਸਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ਅਤ ੇਲਕਉਂ? 

4. ਵਲੇਰੀਆ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਲਦੰਦੀ ਹਰੈ? ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਉਸਦੀ ਸਹਲੇੀ ਹੁੰ ਦ,ੇ ਤਸੁੀਂ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਲਦੰਦੇ? 

5. ਉਹ ਲਕਹੜ ੇਕਾਰਕ ਹਨ ਲਜਹੜ ੇਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਨੰੂ ਦਸੂਰ ੇਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ? ਲਮਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਦੀ ਕਾਰ 

ਦੀਆ ਂਲਿੜਕੀਆ ਂਨੰੂ ਤੜੋ ਲਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ, ਸੰਭਵ ਹਰੈ ਲਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਦਸੋ਼ ਨਾ ਦਵੇ।ੇ ਉਹ ਕੀ ਹਰੈ ਜੋ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ/
ਨਲਜੱਠਣ ਲਵੱਚ ਲਜਆਦਾ ਜਲਟਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰੈ? 

6. ਕਹਾਣੀ ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਦ ੇਬਾਈਸਰੈਕਸਅੁਲ (bisexual) ਹੋਣ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਮਜੁ਼ਲਰਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਨੰੂ “ਠੀਕ” ਕਰਨ ਦੀ ਕਲੋਸ਼ਸ਼ ਬਾਰ ੇਿੱਲ 

ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦ ੇਹੋ? 

7. ਮਰੈਨੂਐਲਾ ਅਲਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਲੋੋਂ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ਲਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਦੀਆ ਂਲਮਲਦੀਆ ਂਜੁਲਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਲਕਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਕਉਂ ਹਰੈ? 

8. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਲਵੱਚੋਂ ਲਮਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੋ ਸਕਦ ੇਹੋ ਲਕ ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਦ ੇਬਚ ੇਹੋਏ ਲਸ਼ਕਾਰਾਂ (survivors) ਨੰੂ ਲਕਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲਦੱਤਾ ਲਿਆ ਹਰੈ? ਲਲੰਿੀ ਲਹੰਸਾ ਦ ੇਬਚ ੇਹੋਏ ਲਸ਼ਕਾਰਾਂ (survivors) ਲਈ  ਸਮਾਜਕ/ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਸਹਾਰੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਲਕਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ? 
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ਲਚੰਤਨ
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਿੇ ਲਦੱਤੀ ਿਈ ਿਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾਲਿਕ ਨਾਵਲ ਲਵਚਲੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਦ ੇਜਵਾਬ ਲਵੱਚ ਆਪਣ ੇਲਿਆਲ ਲਲੱਿਣ, ਸਕਰੈਚ ਜਾਂ 
ਡਡੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ।ੋ ਇਹ ਤਹੁਾਡੀ ਿਾਂ ਹਰੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਜਵੇਂ ਤਸੁੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ!
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ਮੈਂ ‘ਡੱਕ’ ਲਕਵੇਂ ਕਹਾਂਿੀ?

'Duck'.

Ontario Council of Agencies  
Serving Immigrants 
110 Eglinton Avenue West, Suite 200
Toronto, Ontario M4R 1A3
vaw@ocasi.org
www.ocasi.org  
facebook.com/ocasiconnects

Mouvement Ontarien des Femmes
Immigrantes Francophones
P.O Box 40036, RPO, Queens Quay 
Toronto, Ontario M5V 0A4
contact@mofif.ca    
www.mofif.ca   
Facebook.com/mofif

ਅਸਲੌਲਟਡ ਲਵਲਮੰਨਜ਼ ਹਰੈਲਪਲਾਇਨ
24 ਘੰਟ ੇ| ਹਿਤ ੇਦ ੇ7 ਲਦਨ | 200 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ |
ਿੁਪਤ | ਅਲਿਆਤ
ਇਹ ਹਰੈਲਪਲਾਇਨ ਓਨਟਾਲਰਓ ਪਾ੍ਂਤ ਲਵਚ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੁਤ 
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ, ਸਰੁੱਲਿਆ ਯਜੋਨਾਬੰਧੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਰਰੈਿਰਲਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹਰੈ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਕਈੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਦਰੁਲਵਹਾਰ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹਰੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਿੋਨ ਕਰੋ।
ਜੀਟੀਏ: 416-863-0511
ਟਲੋ ਿਰੀ: 1-866-863-0511
ਟੀਟੀਵਾਏ: 1-866-863-7868
www.awhl.org

Fem’aide
Ligne d’écoute et de soutien pour les femmes 
d’expression française dans la province de l’Ontario.
Disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vivre 
sans violence est un droit !
Appelez dès maintenant :
1-877-336-2433
ATS 1-866-860
www.femaide.ca

ਜੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਲੋੜ ਹਰੈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: Si vous avez besoin de soutien, contactez:
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