“ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ:
ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ”
ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕਲੌ ਤਾ ਗਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ
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ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ: ਇੱਕ ਗਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ
ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ: ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਦੇ ਐਮਸੀਆਈ: ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ
ਂ ਇੰ ਮੀਗ੍ਸ਼
ਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜਕ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਰੈ ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਵਨ
ੈ ਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕ
ੈ ਸੁਅਲ ਵਾਇਓਲੈਂ ਸ ਐਡ
ੈ ਟ (Prevention
of Sexual Violence and Harassment Project) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹ।ੈ
ੈ ਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰ ਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਦ
੍ਰ ਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ
ਰਾਜਕ
ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ: ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇ ਖਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ
ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਕਲਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ,
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗ।ੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਜਾਂ ਗਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ vaw@ocasi.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੋਜ।ੇ
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ਸਵਾਗਤ ਸੰ ਦੇ ਸ਼
ਕਨ
ੈ ੇ ਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰ ਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੀ। ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਿਆਦਾਤਰ
ਸ਼ਿਕਾਰ (survivors) ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਦੇ ਡਰ, ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰ ਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਹਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ।ੈ ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ
ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋ ਕਾਂ ਪਤ
੍ਰ ੀ ਨਫਰਤ (homophobia),ਦੋ-ਲਿੰਗੀ ਲੋ ਕਾਂ ਪਤ
੍ਰ ੀ ਨਫਰਤ (biphobia) ਅਤੇ
ਪਾਰ-ਲਿੰਗੀ ਲੋ ਕਾਂ ਪਤ
੍ਰ ੀ ਨਫਰਤ (transphobia) ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰ ਮੀਗ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨ
ੈ ੇ ਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਹਿੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਰੁਝਾਓ ਨੂੰ
ਸੰ ਬੋਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ, “ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ: ਆਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰ ਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਪਤ
੍ਰ ੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੰ ਗੀਨ ਕੰ ਮ
ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਡੈਬੀ ਡਗਲਸ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਓਕਾਸੀ (OCASI)

ਫਾਏਜ਼ਾ ਅਬਦਾਲਾਓਈ, ਪ੍ਜ਼ੀ
ਰੈ ਡੈਂਟ, ਮੋਫਿਫ (MOFIF)

ਓਕਾਸੀ ਬਾਰੇ

ਮੋਫਿਫ ਬਾਰੇ

ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਨੂੰ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰਕ
ੈ ਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ਾਸਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰ ਸਥਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਚ
ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਪਾਂ੍ਰ ਤ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੋਫਿਫ (MOFIF), ਦ ਓਨਟਾਰਿਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਫ੍ਰੈਂਕਫ
ੋ ਨ
ਇੰ ਮੀਗ੍ਰੇਂਟ ਵਿਮਿੰ ਨ, 2003 ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਇੱਕ ਪਾਂ੍ਰ ਤੀਏ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰ ਸਥਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਦੇਸ਼
ਏਕੀਕਰਨ, ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰਿਓ
ਵਿਚਲੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਕਫ
ੋ ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜਕ
ੈ ਟ ਚਲਾਉਣਾ
ਹ।ੈ ਮੋਫਿਫ (MOFIF), ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਦ, ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ
(campaigns) ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਦੇਸ਼ ਆਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਪਹੁੰ ਚ
ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ
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ਆਭਾਰ

ਓਕਾਸੀ (OCASI) ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇ ਖਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਤ
੍ਰ ੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਟੋਰਟ
ੋਂ ,ੋ ਆਟਵਾ ਅਤੇ ਵਿੰ ਡਸਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇ ਖਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਭੁੱਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੀ ਧੰ ਨਵਾਦ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 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, MarieFrancisca 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.
ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ਅਤੇ Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones (MOFIF) ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇ ਖਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੀਡ: Krittika Ghosh ਅਤੇ Siham Chakrouni
ਫ੍ਰੈਂਕਫ
ੋ ਨ
ੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੋਫਿਫ: Djia Mambu
ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Coco Guzman ਦੁਆਰਾ
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ਕੋਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹਾਏ ਮੈਰੀ! ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਕਸਾਵਾ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ।

ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ!ੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂ ਕੁੜੀਏ?

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਸ
ੈ ਟੋਰਟ
ੈਂ
ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ

ੈਂ
ਕੋਸੇ ਰੈਸਟੋਰਟ

ਓ ਕੋਸ!ੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੱਭਣ
ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜਦੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹ।ੈ

ਕੋਸੇ ਕੀ ਇਹ ਤੂੰ
ੈ ੀ ਨੂੰ
ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਮਰ
ਮਿਲੀ?

ਇਹ ਕੰ ਮਪਿਊਟਰ ਹੈ ਮਾਂ!
ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਪਤਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਇੰ ਨੀ
ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਹਾਂ ਮਾਂ

ੈਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਕਦੋਂ
ਰੈਸਟੋਰਟ
ਪੂਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ?

ਮਮਮ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਦਾ ਹ?
ੈ

ਓ ਵਾਹ...ਹਲ
ੈ ੋ ਸੋਹਣੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ,
ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਪਿਆਰੀ ਕੋਸ,ੇ
ਤੂੰ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ
ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।
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ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ....
ਕੋਸੇ ਵੈੱਬਸਾਇਟ
ਕਿਵੇਂ ਚਲ
ਰਹੀ ਹੈ?

ਪਿਆਰੀ ਕੋਸ,ੇ ਤੇਰਾ
ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਸੀ?
ਹਾਏ ਸੌਫਟ ਜੀ ਮੈਂ
ਵਿਅਸਤ ਸੀ।
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ
ਕਰਦੀ ਹੈਂ।

ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ

ਕੋਸੇ!

ਹਾਏ ਕੋਸ,ੇ ਇਥੇ ਕਨ
ੈ ੇ ਡਾ
ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਰਫ ਪੈ
ਰਹੀ ਹ।ੈ
ਮੈਂ ਬਰਫ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ
ਪਸੰ ਦ ਕਰਾਂਗੀ।
ਅਸੀਂ ਸਕਾਇਪ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਨ
ੈੰੂ
ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ।

ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰ ਗ
ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ
ੈ ੰ ੂ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਸਰ
ੈ ਕਰਨ
ਮਨ
ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰ ਦ ਹ।ੈ
ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਜੰ ਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ?

ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਂ!

ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!

ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਅੱਜ ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਅੰ ਜਨ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ
ਤੱਕ ਵਿਅਸਤ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅਗਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂ।
ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਲਗੇਗਾ!

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਲਾਇਟ ਲੱਭਣ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ
ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਅਜ਼ਮਾ
ਸਕਾਂਗਾ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ!

ਮੈਂ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ
ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ
ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਪਿਆਰੀ ਕੋਸ,ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਫਲਾਇਟ ਬੁਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤਿੰ ਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ!

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜੇ
ਉਹ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਪਸੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ
ਕੀ?

ਹਾਏ ਕੋਸ,ੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ੀਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ!
ਉਹ ਕਿੰ ਨਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ

ਹੁਣੇ ਲੈਂ ਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਸੌਰੀ ਮਾਂ
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ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾ
ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਇਹ ਮਾਰਕਿਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰ ਦ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਕਿਧਰੇ ਵੀ
ਚਲਾਂਗਾ ਕੋਸ।ੇ

ਕੋਸ,ੇ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਆਦਮੀ ਲੱਭਣ
ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪਈ!

ਇਹ ਮਾਰਕਿਟ ਸੋਹਣੀ ਹ।ੈ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਹੋਣਾ...ਕੋਸੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ ਹੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀ
ਹੈ।

ਕੀ ਤੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ
ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ
ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਹੈਂ?

ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ
ੈ
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹ?

ਨਹੀਂ?

ਕਿ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਮਸਫਰ ਮਿਲ
ਗਿਆ ਹ।ੈ ਕੀ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੁੰ ਦਾ ਹ?
ੈ

ਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ!ੈ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰ ਮਣ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰ ਨ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ
ਖੋਲਣ
੍ਹ ਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ।
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ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ...

ਮੈਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਰੁਕ,ੋ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਇਹ ਪਸੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ

ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈਂ ਮੇਰਾ
ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਮਸਫਰ ਹੈਂ

ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ
ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਵਾ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਨੰ ੂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ
ਮੰ ਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ
ਪਹੁੰ ਚ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵਗ
ੇਂ ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੋਸਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਾਂਗੀ?

ਕੀ?
ਤੂੰ ਵਸ
ੈ ੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਮੂਰਖ ਹੈਂ।

ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਦੀਆਂ
ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ।

ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।

ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੀ। ਕਨ
ੈ ੇ ਡਾ
ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ
ਹਨ।

ਮੈਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਅੰ ਦਰ ਰਹਿਣ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ!

ਕਿਉਂ?
ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ
ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੋਸਰੀਆਂ
ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ! ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਇਆ
ਕਰਦੀ ਸੀ!

ਨਹੀਂ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ!

ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ! ਮਨ
ੈੰੂ
ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ!ੈ ਮਨ
ੈੰੂ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ!ੈ
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ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈਂ
ਨਹੀਂ!

ਚੁਪ ਰਹਿ!

ਵੇਸ਼ਵਾ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ
ੈੰੂ
ਨਾ ਮਾਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ!

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਨੀਲਾਂ ਵਾਲੀ

ਇਕੱਲੀ ਸੀ

ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
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ਕੋਸੇ ਇਥੇ ਆ! ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ...ਥਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ।

ਇਥੇ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹ?
ੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਸਕ
ੈ ਸ ਕਰਨਾ
ਤੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹ।ੈ

ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ।
ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ
ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ
ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ (ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ)।
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ਕੋਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ!
ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਂ ਰੋਕ ਦੇ ਅਤੇ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ।

ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ
ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ....
ਆਹ।

ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ
ਦੇ ਬੋਲ (Blah

ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ
ਦੇ ਬੋਲ (Blah
blah blah)

blah blah)

ਮੈਨੰ ੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਰੋਣਾ (BUAAH)

ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਖੁਸ਼
ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹ?
ੈ

ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ
ਹ?
ੈ ਰੋਣਾ (BUAAH)

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਡੁਸਕਣਾ (Sniff)।

ਓ ਹਨੀ
ਡੁਸਕਣਾ (Sniff),
ਕੌਣ ਹ?
ੈ

ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਹਾਂ ਹਨੀ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।
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ਅਗਲੇ ਦਿਨ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੀਲ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ
ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,
‘ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕੋਸੇ।’

ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹ।ੈ ਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰ ਮ
ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰੀਂ। ਮੈਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਲੈਣ
ਆਵਾਂਗੀ।

ਨਿਸ਼ਾ? ਉਹ ਚਲਾ
ਗਿਆ ਹ।ੈ

ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!!

ਇੰ ਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਿਮਿੰ ਨ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਮੈਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਸਰ
ੈ ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ
ਲਗੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ?

ਮੇਰਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ
(ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰ ਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ
ਇਥੇ ਆ ਗਈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹ।ੈ
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ਅਤੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਸਹਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।.

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ

ਸੈਰਾ ਨਿੱਘੀ ਸੀ।
ਹਾਏ ਕੋਸ,ੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੈਨੰ ੂ ਮਿਲ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਏ ਸੈਰਾ!

ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ
ੈ ੰ ੂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ
ਮਨ
ਪਸੰ ਦ ਹ.ੈ ...ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ...

ਹਾਏ ਕੋਸ!ੇ ਬਿਜ਼ਨਿਸ
ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਿਆਰ?

ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੰ ਮ ਲਈ
ਗਿਆ।

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਮੈਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾ
ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ
ੈ ੰ ੂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਨ।
ਨੇ ਮਨ

ਬਸ!

ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ!

ਕੋਸੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹਨ!
ਹਾਂ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?

ਨਿਸ਼ਾ?
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ
ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰ ਦੀ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੇਰੇ
ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ
ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰ ਡਣਾ।
ਅਨੀਤਾ ਤੂੰ 200 ਡਾਉਨਟਾਉਨ
ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਕਾਰਲਾ ਤੂੰ 100
ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈਂ।

ਹਾਏ ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਘਰ
ਆ ਗਏ!
ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਆ ਰਹੀ ਹ।ੈ

ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ
ਪਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰ ਨ
ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਏ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪਸ
ੈ ੇ ਬਚਾ
ਰਹੀ ਸੀ...

ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ
ਉਹ ਦਿਨ ਹ।ੈ

ਏ!
ਾ
ਬ
ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ...

ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਂ!

ਮਾਂ?
ਕੋਸ!ੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹ?
ੈ

ਕੋਸੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹ।ੈ

ਧੰ ਨਵਾਦ ਮਾਂ!

ਕੋਸੇ ਸਵੀਟਸ
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ਮਗਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਿਤੰ ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ

ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ! ਪ੍ਰਤੀਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਤੰ ਬਰ ਦੇ ਇਸ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਝੜ ਆ ਗਈ
ਹੈ! ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ...

ਓਹ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ – ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ!

21 ਸੇਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕ
ਰਿਹਾ ਹ.ੈ ..

ਕਨ
ੈ ੇ ਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ
6 ਮਹੀਨੇ ....

ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ!
ਹਾਏ...ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ,
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੀ!

ਤੀ
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ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮਗਾਲੀ!
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਡੌਨ।

ਕੀ ਤੂੰ ਰਾਤ 8:00 ਤੱਕ ਰੁਕ ਸਕਦੀ
ਹੈਂ? ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।

ਓਕੇ...ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ।

ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ
ਲੇ ਟ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ
ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ।ੈ ਇਹ
ੈ ੇ ਡਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹ.ੈ ..
ਕਨ

ਸੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗ।
ਹਾਂ, ਡੌਨ...

ਡੌਨ, ਇਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ
ਕਿੰ ਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਂ?

ਓਹ, ਮਾਫ ਕਰਨਾਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹ।ੈ
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ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ?

ੈ ੇ ਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਕੀ ਕਨ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਹ?
ੈ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮ।

ਤੈਨੰ ੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰ ਦ
ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?

ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਚੰ ਗੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਲਗਦੀਆਂ। ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ
ਆਮ ਹੈ??

ਹਾਂ...

ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਬਿਹਤਰ ਹੈ – ਪਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ?

ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਅਤੇ
ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ ਗੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ...

ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ
ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ।
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੀ
ਸੈਕਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ?

ਮੈਗ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵਜ
ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ
ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੰ ਨਾ ਚੰ ਗਾ
ਤਾਲਮੇਲ ਹ!ੈ

ਮੈਗ, ਕਲ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੀ?
ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ! ਕੀ ਤੂੰ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਂ?
ਡਨ
ੌ
ਕਲ
ਰ
ਲਈ ਾਤ ਦਰ
ਧੰਨਵ ੇ ਤੱਕ
ਮਾਣਿ
ਰ
ਆ। ਾਦ। ਅਸ ਹਿਣ
ੀਂ ਖਬ
ੂ ਅ
ਨੰਦ

ਡੌਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ
ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ
ੈ ੰ ੂ ਕੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਮਨ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਮਗਾਲੀ...
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ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

ਅੱਛਾ..ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਇਹ ...ਡੌਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ.... ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲ ਉਸਦਾ
ਰਵੱਈਆ ਉਚਿਤ ਹੈ...

ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ
ਹ.ੈ ..

ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹ?
ੈ ਕੀ ਕੁਝ
ਗੜਬੜ ਹ?
ੈ

ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਫੀ
ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ
ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
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ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ...

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਂ। ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ – ਇਹ ਕਨ
ੈ ੇ ਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ
ਨੌਕਰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਹੀ ਰਹਿਣ
ਦੇ।ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹ।ੈ

ਤੈਨੰ ੂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਕੋਲ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੈਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਪਰ,
ਉਹ ਬੰ ਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ!
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਲ ਸੱਭਿਅਤਾ
ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ੈ ੰ ੂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਏ
ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨ
ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾਮ
ਹ।ੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ?

ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ ਤੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧਨ
ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।
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ਭੁੱਲੀਂ ਨਾ – ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।
ਧੰ ਨਵਾਦ, ਕਲ ਮਿਲਾਂਗੇ!

ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ
ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ।

ਕੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ
ਦੇਵਾਂ?

ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ,
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ

ਕੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਵਾਂ...

ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ
ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਇੰ ਨੇ
ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਜਿਊਂਦੇ
ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ
ਅਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ।

ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ
ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂ?
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ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਦੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਖੌਫ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੀ।

ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ
ਅਖੰ ਡਤਾ ਦਾਅ ਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ
ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭ ਸਕਾਂ...

ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ?

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ
ੈੰੂ
ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਹੋਵਗ
ੇ ਾ...

ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰਕੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ – ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗ?
ੇ
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ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਟੇਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਸੰ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਣਾ; ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਆਸਵੰ ਦ ਹਾਂ!
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ!

ਸਮਾਪਤੀ
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ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ੈ ੇ ਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਮਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਕਨ
ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂ। ਅਮਾਲ ਇੱਕ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟਕ
ੈ ਚਰਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਿੰ ਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਅਸੀਂ
ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਗੇ।

ਮੈਂ ‘ਡੱਕ’ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੀ?
"Duck".

ਮੈਨੰ ੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਧਾਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ!

ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ (ਟਿਊਟਰ) ਕਰਾਂ।
ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ?
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਮਾਲ!

ਰੀਮਾ! ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਸਿੱਖਿਅਕ (ਟਿਊਟਰ)
ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਹ।ੈ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਅਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਜੌਨ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਹੈ ਅਮਾਲ!

ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਅਕ (ਟਿਊਟਰ) ਕਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਮੈਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ
(ਟਿਊਟਰ) ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ
ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ।

ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਜਰੂਰ! ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਉਸਦੇ ਆਫਿਸ
ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।
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ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ।

ਮਾਫ ਕਰੀਂ ਮੈਂ ਇੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ।
ਜੌਨ ਨੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹ।ੈ

ਹਾਏ ਅਮਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ,
ਖਾਣਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕਲ ਮੇਰਾ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹ.ੈ ...
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੇਂਗੀ
ਤੂੰ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰੀਂ।

ਇੰ ਨੀ ਲੇ ਟ?

ਰਾਤ 8 ਵਜੇ...
ਹਾਏ ਅਮਾਲ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਠ
ੈ ੋ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਓ ਪਿਆਰੀ ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬਠ
ੈ । ਇਸ
ੈ ੰ ੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨ
ਜਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।

ਹਾਏ ਜੌਨ।

ਇਹ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ
ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹ?
ੈ

ਕੌਣ ਹ?
ੈ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸਤ...

Tii
ti

itii

ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ...

ਰੀ
ਮਾ
ਮਨ
ੈੰੂ
ਲਈ ਇ
ਕਰ ਟ ਹ ਦ
ੈ ਸ ੱਸ
ਕਿ ਕ
ਣ
ਤੰ ੂ ਟ
ਠੀ
ਕ
ਹ।ੈਂ

ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰ ਨੀ ਨੇੜੇ
ਬਠ
ੈ ਾਂ?

ਵਸ
ੈ ੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਾਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਕਾਰ
ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ।

ਰੀ
ਮਾ
ਹਾ
ਏ
ਏ।
ਠੀ
ਕ
ਕੀ
ਬਾ
ਹ?ੈ
ਸਭ
ਰੇ
ਮਨ
ਫਿ
ਕਰ ੈ ੰ ੂ ਤ
ਰੇ ੇ
ਹ।ੈ

ਮਮਮ... ਠੀਕ ਹੈ
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ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।

ਓ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਠੰਡ
ਲਗੀ ਹ!ੈ

ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ!
ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ!
ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ...
ਨਹੀਂ!

ਰੁਕ!ੋ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈ

ਰੁਕ!ੋ

ਰੁਕ!ੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ!
ਹਾ ਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਂ!

ਹਾ ਹਾ! ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਾਂਗਾ ਜਦੋਂ
ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ।
26
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ਰੀਮਾ? ਡੁਸਕਣਾ ...
ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ
ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੀ
ਹਾਂ। ਡੁਸਕਣਾ...

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ।

ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਨੇ ਤੈਨੰ ੂ
ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਚਾਹ ਹੈ।

ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰ ਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ
ਗਈ ਸੀ।

ਰੋਣਾ (BUAAH)

ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਨੰ ੂ ਛੂਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ...

ਅਮਾਲ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹ!ੈ

ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਸਤੇ
ਪਰਿਣਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸੱਚ?

ਇਹ ਲਿੰਗੀ ਹਮਲਾ ਹ।ੈ ਸਾਨੂੰ ਡੀਨ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ
ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਮਾ।
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ਠੀਕ ਹੈ
ਡੀਨ

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ;
ਇੱਕ ਉਤੱਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਅਗੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ।

ਇਥੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ...ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸੁਲਝਾ ਲਓ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ
ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਖ
ਰਹੀ ਸੀ ਰੁਕ!ੋ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ
ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ

ਸੁਣੋ ਮਿਸ ਅਲ ਅਰਯਾਨੀ ਜੌਨ 4
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਟੀਏ ਹ।ੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ।
ਪਰ ਸਰ ...

ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ! ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ
ਸਕਦੇ ਹਨ! ???

ਚਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਅਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
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ਇਹ ਕਿੰ ਨਾ ਲਿੰਗਵਾਦੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ
ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ!

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ!

ਬਿਲਕੁਲ! ਉਹ ਕਿੰ ਨਾ
ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ!

ਕਾਉਂਸਲਰ, ਦ ਅਲੌ ਲਟਿਡ ਵਿਮਿੰ ਨਜ਼
ਹਲ
ੈ ਪਲਾਇਨ, ਪਾਦਰੀ (ਚਪ
ੈ ਲੇ ਨ)।

ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ

ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ
ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰ ਦ ਕਰੇਂਗੀ? ਚਲ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹ,ੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ

ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਗਰੁਪ ਹਨ...

ਵਧੀਆ! ਅਸੀਂ ਕਲ
ਚਲਦੇ ਹਾਂ!

ਮਿਆਊਂ

ਅਗਲੇ ਦਿਨ।
ਪਾਦਰੀ

ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ
ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ।

ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ।
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ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ
ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੰ ਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਲ ਸੀ 132 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੈ; ਇੱਕ ਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈਂ।

ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ
ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
ਧੰ ਨਵਾਦ।

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲ ਸੀ 132
ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ
ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰ ਸਾ
ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਧੀਆਂ।

ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੋਣ ਹ।ੈ

ਧੰ ਨਵਾਦ।
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ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਂ ਅਮਾਲ?

ਯੇ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਰੀਮਾ!

ਸੂਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਿੰ ਨਾ
ਬਿਹਤਰ ਹੈ!
ਅਤੇ ਬਿਲ ਸੀ
132 ਦੇ ਨਾਲ!

ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ
ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਤੀ ਲਈ ਮੰ ਗ ਕਰਾਂਗ।ੇ

ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹ।ੈ ਜੋ ਜੌਨ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ!

ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ

ਔਰਤਾਂ
ਵਿਰੁੱਧ
ਹਿੰਸਾ
ਰੋਕੋ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੂਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਲ ਸੀ
132 ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਯੁਨੀਅਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ।

ਔਰਤਾਂ
ਵਿਰੁੱਧ
ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੋ

ਔਰਤਾਂ
ਵਿਰੁੱਧ
ਹਿੰ ਸਾ
ਰੋਕੋ

ਹਿੰ ਸਾ
ਰੋਕੋ
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ਮੈਨੁਐਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੈ ਨੂ ਐ ਲ ਾ ਵ ਾ ਰ ਗ ਾ ਇੰ ਨ ਕੌ ਨ ਸ ਰ ਟ

ਵਲੇ ਰੀਆ! ਮੈਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਦੇਖ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ!
ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ!!

ਤੇਰਾ ਟੂਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਓਨਟਾਰਿਓ
ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਂ!
ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੀ!

ਮੈਂ ਇੰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ
ਅਤੇ ਇੰ ਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ।
ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈਂ।

ਇੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ
ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਹ!ੈ
ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ।
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ਮੈਂ ਕਲ ਤੈਨੰ ੂ ਬ੍ਰੰ ਚ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਂਗੀ।

ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ
ਮੈਂ ਜ਼ੀ ਲਾਉਂਜ ਜਾਵਾਂਗੀ!

ਆਉਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਵਲੇ ਰੀਆ!

ਹਾਏ! ਤੂੰ ਗਾਇਕ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਹੈਂ! ਮੈਂ ਜਕ
ੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੀ ਲਾਉਂਜ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿੰ ਕ ਲੈਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੇਂਗੀ?

ਜ਼ਰੂਰ!

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੰ ੂ
ਇਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

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

ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਜਿੰ ਨਾਂ
ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਵੋ।
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ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੂੰ
ਝਪਕੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।

ਮੈਨੂਐਲਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਨਰਤਕੀ ਹੈਂ!

ਧੰ ਨਵਾਦ।

ਮਮਮ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਏ ਦੋਸਤੋ!
ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ
ਕੌਣ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰ ਨਾ
ਚੰ ਗਾ ਨੱਚਦੀ ਹੈਂ!

ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਮੁੰ ਡੇ ਅਤੇ
ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਸੰ ਦ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ
ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ।ੈ

ਹਾਏ ਜੈਕ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ
ਨਾ ਲਗਾਓ!

ਨਹੀਂ!!
ਨਹੀਂ!
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ਕੁਝ ਘੰ ਟਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰ ਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ
ਛੱਡ ਗਏ।
ਮੈਨੂਐਲਾ! ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ
ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ?

ਉਹ ਡ੍ਰਿੰ ਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ
ਹੈ! ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰਿੰ ਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਛੱਡਣਾ! ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ।

ਮੈਨੂਐਲਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਇਥੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਾਂ।

ਉਹ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਨਹੀਂ! ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹ!ੈ !!
ਪਰ...

ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੀ।
ਅੱਛਾ

ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੇ
ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਬੇਹਸ਼ੀ
ੋ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ! ਇਹ ਇੱਕ
ਅਪਰਾਧ ਹ।ੈ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਬੇਹਸ਼ੀ
ੋ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਬੇਹਸ਼ੀ
ੋ ਵਾਲਾ
ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਮ
੍ਰ ਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ (ਚਾਰਜ) ਲਗਾਉਣ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀਏ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਠੀਕ
ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਵੀਲਿੰਗੀ
ੈ ਸੁਅਲ) ਹਾਂ।
(ਬਾਈਸਕ
ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕ
ੈ ਸੁਅਲ
ਅਸੌਲਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਦੋਸ਼ (ਚਾਰਜ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਹ
ਦੁਖਦਾਈ ਹ।ੈ
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ਇਹ ਲੈ ਮੈਨੂਐਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਰਹਾਂਗੀ।

ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ।

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੈਨੰ ੂ
ਟੋਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ
ਧੰ ਨਵਾਦ!

ਜ਼ਰੂਰ!

ਮੈਨੂਐਲਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ!

ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਹ,ੈ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੇਰਾ
ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ
ੈ ੰ ੂ ਬੇਹਸ਼ੀ
ੋ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂਐਲਾ ਆਪਣੇ
ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ
ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਗਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਧੰ ਨਵਾਦ।

ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁਪ ਦੀ
ਮੀਟਿੰ ਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗੀ।

ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ

ਸਰਵਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿੱਚ ਵਲੇ ਰੀਆ ਅਤੇ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਲਿੰਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ, ਲਿੰਗੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰ ਗਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂਐਲਾ ਨੇ ਨੇਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।

ੈ ੂਐਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ
ਮਨ
ਕੀ ਹੋਇਆ

ਜ਼ੀ ਲਾਉਂਜ ਤੋਂ ਜਕ
ੈ ?

ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜਕ
ੈ ਨੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਬੇਹਸ਼ੀ
ੋ
ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

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

ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ
ਹਾਂ। ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ
ਲਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ
ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹ।ੈ

ਹਾਂ, ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ
ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ
ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ!

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਾਹ ਇਹ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ
ਲਗਿਆ?
ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰ ਦ ਹੈ!

ਅਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ
ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ?
250!!!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ?!

ਹਾਂ!

ਹਾਂ!

ਹਾਂ!

ਹਾਂ!

ਹਾਂ!
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ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ!ੋ

ਜਿਨਸੀ ਹਿੰ ਸਾ ਰੋਕੋ

ਰੁੱਧ
ਵਿ
ਤਾਂ

ਔਰ

ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ,
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ

Zee

Loun

ge

ਨਾਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂਹ ਹੈ
ਾਰ
ਬਲਾਤਕ
ੋ
ੋ
ਕ
ਰ
ੂ
ਨੰ

ਬਲਾ
ਤਕਾ
ਰ
ਨੰ ੂ ਰ
ਕ
ੋ ੋ

ਨਾਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਂਹ ਹੈ

ਬਲਾਤਕ
ਾਰ
ਨੰ ੂ ਰਕ
ੋ ੋ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਂ ਹਾਂ

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
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ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਵਾਲ
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰ ਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਸੰ ਵਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ,ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।

ਕੋਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਪੰ ਨੇ 5 -1 4)
1. ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਮੌਜੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ
ੈ
ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹ?
2. ਕੋਸੇ ਦੇ ਕਨ
ੈ ੇ ਡਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹ?
ੈ
3. ਕੋਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹ?
ੈ
4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸਦੇ ਪਤ
੍ਰ ੀ ਛਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ
ਦਾ ਕੋਸੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?
ੈ
5. ਕੋਸੇ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰ ਭੋਗ ਦਾ ਹੱਕ ਹ।ੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸਦੇ?
6. ਕੋਸੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹ?
ੈ ਨਿਸ਼ਾ ਕੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹ?
ੈ
7. ਇੰ ਮੀਗ੍ਰੇਂਟ ਵਿਮਿੰ ਨਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹ?
ੈ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ
ਹੈ?
8. ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰ ਦਾ ਹ?
ੈ

ਮਗਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਪੰ ਨੇ 15 -23)
1. ਮਗਾਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹ?
ੈ
2. ਮਗਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਡੌਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ?
3. ਮਗਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ?
4. ਤੁਸੀਂ ਮਗਾਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹ?
ੈ
5. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ?
ੈ
6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ?
7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਗਾਲੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹ?
ੈ
8. ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ
ੈ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹ?
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ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਪੰ ਨੇ 24 – 31)
1. ਤੁਸੀਂ ਰੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗ?
ੇ
2. ਅਮਾਲ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹ?
ੈ
3. ਜੌਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹ?
ੈ
4. ਰੀਮਾ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹ?
ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰ ਦੇ?
5. ਤੁਸੀਂ ਡੀਨ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਾਲ ਕਨੇਡੀਅਨ “ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ” ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹ?
ੈ ਕੀ ਉਹ
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ
੍ਰ ੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਮਾਲ ਪਤ
੍ਰ ੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ? ਡੀਨ ਜੌਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹ?
ੈ
6. ਪਾਦਰੀ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰ ਦਾ ਹ?
ੈ
7. ਬਿਲ 132 ਕੀ ਹ?
ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ (survivors) ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
8. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਾਲ ਸਟੂਡਟ
ੈਂ ਯੁਨੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਮੈਨੂਐਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਪੰ ਨੇ 32 – 39)
1. ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਨਦੀ ਹ।ੈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰ ਗ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਿੰ ਦੀ ਹ?
ੈ
ੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ
2. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ (ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਸਕੂਲ, ਕੰ ਮ, ਆਦਿ ਤੋਂ) ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮੌਜਦ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ (survivors) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ?
3. ਵਲੇ ਰੀਆ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?
ੈ ਸਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?
4. ਵਲੇ ਰੀਆ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹ?
ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰ ਦੇ?
5. ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਦੀ ਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵ।ੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ/
ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ?
ੈ
6. ਕਹਾਣੀ ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਦੇ ਬਾਈਸਕ
ੈ ਸੁਅਲ (bisexual) ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ “ਠੀਕ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
7. ਮਨ
ੈ ੂਐਲਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ੈ
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹ?
8. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ (survivors) ਨੂੰ ਕਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹ?
ੈ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ (survivors) ਲਈ ਸਮਾਜਕ/ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ?
ੈ
41
Punjabi-MIDDLEEAST.indd 41

6/26/17 5:16 PM

ਚਿੰ ਤਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਲਿੱਖਣ, ਸਕਚ
ੈ ਜਾਂ

ਡੂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ!
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

ਅਸੌਲਟਿਡ ਵਿਮਿੰ ਨਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਇਨ
24 ਘੰ ਟੇ | ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ | 200 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ |
ਗੁਪਤ | ਅਗਿਆਤ
ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਓਨਟਾਰਿਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁਫਤ
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਬੰ ਧੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਰੈਫਰਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਜੀਟੀਏ: 416-863-0511
ਟੋਲ ਫਰੀ: 1-866-863-0511
ਟੀਟੀਵਾਏ: 1-866-863-7868
www.awhl.org

Si vous avez besoin de soutien, contactez:

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

ਮੈਂ ‘ਡੱਕ’ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੀ?
'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
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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
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