
 

ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ  
 ਹੱਡ ਬੀਤੀਆ ਂਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਸੱਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ  

ਸਸੱਖ ਫ਼ਸੈਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ  

ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ ੨੦੧੭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ  

ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਸਹਤ: 

ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸਿਸਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਇੰਿਟੀਸਟਊਟ ਔਨ ਜੈਂਡਰ-ਬੇਿਡ ਵਾਇਲੈਂਿ 

ਸਸੱਖ ਫ਼ੈਸਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (੫੦੧ c ੩) ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਜਨਤਕ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸਿਾਸਜਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਨ ੰ  ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ (ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਸਦ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ) ਪਹੰੁਚਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸਸੱਸਖਆ ਅਤ ੇ ਸਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਸਸਹਯੋਗ੍ ਦੇ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਹੰਸਾ-ਿੁਕਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਰਾਬਰੀ  ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ |  
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ਅਨੁਵਾਦ: ਹਰਸਵੰਦਰ ਸਸੰਘ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ  
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ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ 
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ਿੁੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਸਸਿੱਖ ਫ਼ੈਸਿਲੀ ਸੈਂਟਰ (ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ.) ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਕਸਰਆ (ਗੁਣਾਤਿਕ 

ਖੋਜ) ਦੀ ਲੜੀ ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ, ਸਿਧੀਿਤ ਅਤ ੇਉਸਾਰ ੂਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰ ੂਕੀਤੀ ਗਈ।  ਅਸੀ ੀਂ ਸਿਝਣ ਦੀ ਕੋਸਸਸ 

ਕੀਤੀ ਸਕ : 

ਸਸੱਖ ਕੌਮ ਸਵਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸਕਸ ਸਕਸਮ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ?  

ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱ ਕ ਸਕਣ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਸਕਉਸਕ ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ. ਸਜਨਹ ਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਸਲਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, 
ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ) 

ਇਹ ਸਰਪ੍ੋਰਟ, ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ. ਿਿੱਲੋਂ  ਨਿੰਬਰ '੧੬ ਤੋਂ  ਜਨਿਰੀ '੧੭ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਬੇ ਏਰੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਚੋਂ 

੨ ਗਰੁਿੱਪ੍ਾੀਂ  ਨੰੂ ਿੁਿੱਖ ਰਿੱਖਕੇ ਅਤ ੇ੩ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੇ ਇੰਟਰਸਿਊ ਕਰਕੇ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਗਰੁਿੱਪ੍ ਅਤ ੇ

ਇੰਟਰਸਿਊ ਸਲੰਗ-ਆਧਾਸਰਤ ਸਹੰਸਾ (ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਸਹੰਸਾ) ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਹਤ ਅਤ ੇ ਪ੍ੀੜਹਤਾੀਂ ਨਾਲ ਕੰਿ 

(ਰਸਿੀ ਜਾ ਗ਼ੈਰ ਰਸਿੀ ਤਰੌ ਤ)ੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀਆੀਂ ਦੀ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਸਲਆੀਂ 

ਨ ੇਸਸਿੱਖ ਔਰਤ (ਬੀਬੀ) ਦੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ |  

 

ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ. ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਸਹੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਹਤਾੀਂ ਨੰੂ ਸਿਝਦੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ - ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੇਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੋਿ ੇ

ਜਾ ਨਾ, ਅਸਧਕਾਸਰਤ ਸਸਹਯੋਗ / ਦਖਲ (ਪ੍ੁਸਲਸ, ਅਦਾਲਤ, ਆਸਰਾ, ਸੋਸਲ ਸਰਸਿਸਸਜ਼) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆੀਂ 

ਹੋਣ ਜਾ ਅਜੇ ਿੀ ਪ੍ੀੜਹਤ ਹਾਲਤਾੀਂ ਸਿਿੱਚ ਰਸਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾ ਛਿੱਡ ਚੁਿੱਕੇ ਹੋਣ | ਇਹ ਗਰੁਿੱਪ੍ ਅਤ ੇਇੰਟਰਸਿਊ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਪ੍ੰਜਾਬੀ, ਦੋਹਾੀਂ ਭਾਸਾਿਾੀਂ ਸਿਿੱਚ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ | 

 

ਇਹ ਸਰਪ੍ੋਰਟ, ਇੰਟਰਸਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਪ੍ਸਹਲੂਆੀਂ ਤ ੇਰੋਸਨੀ ਪ੍ਾਉ ੀਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾੀਂਝ ਅਤ ੇਿਿੱਖਰੇਸਿਆੀਂ 

ਨੰੂ ਤਰਤੀਬਬਿੱਧ  ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਢੁਿੱਕਿੀ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਜਿੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਦੀਆੀਂ ਸਟਿੱਪ੍ਣੀਆੀਂ 

ਅਤ ੇਸਨਰੀਖਣਾੀਂ) ਨੰੂ ਿੀ ਸਧਆਨ ਸਿਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਉਿੀਦ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਨਾਲ ਪ੍ੀੜਤਾੀਂ ਨੰੂ 

ਅਿੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਿੱਲ ਕਸਹਣ ਸਿਚ ਹਿੱਲਾਸੇਰੀ ਸਿਲੇਗੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਗਿੱਲ ਕਸਹਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਸਿਲੇਗਾ, 

ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਿਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਿਿੱਲ ਪ੍ਸਹਲਕਦਿੀ ਹੋ ਸਨਿੱ ਬੜਗੇੀ |  
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ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ. ਨ ੇਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾੀਂ ਿਲੰਟੀਅਰਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾੀਂ 

ਪ੍ੀੜਹਤਾੀਂ ਨੰੂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਸਹਲਾੀਂ ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ. ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰ 

ਚੁਿੱਕੇ ਸਨ | ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੇਹਰੋ ਪ੍ੀੜਹਤਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਸਹਚਾਣ ਕਰਨ ਸਿਚ ਿਦਦ 

ਕੀਤੀ | ਸਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲ਼ੇ ਸਿੂਹ ਨੰੂ ਇੰਟਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚ ੇਅਤ ੇ

ਸਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇਸਸਿੱਖ ਅਿਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਸਿਚ ਪ੍ਸਰਿਾਸਰਕ  ਸਹੰਸਾ 'ਤ ੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ|  

ਸੰਭਾਿੀ ਉਿੀਦਿਾਰਾੀਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਿਾਣਤ ਸਿਧੀ (ਸਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤ ੇ

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੰੂ ਿੁਿੱਖ ਰਿੱਖਸਦਆੀਂ) ਦਆੁਰਾ ਚਸੁਣਆ ਸਗਆ | ਚਣੁਨ 

ਲਈ ਜੋ ਿੁਿੱਖ ਿਾਪ੍ਦੰਡ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ ਸਨ:  

1. ਉਹਨਾੀਂ ਸਿਿੱਚ ਸਿੂਸਹਕ ਤਰੌ ਤ ੇਖੁਿੱਲਹ  ਕੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਛਾ  

2. ਿੁੜ-ਪ੍ੀੜਹਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘਿੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ (ਇਹ ਿਾਪ੍ਦੰਡ ਸਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰਾੀਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਕ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿੇਂ ਅਤ ੇਿੌਜੂਦਾ ਰਸਹਣ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਿਚ ਸੁਰਿੱਸਖਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਕਰਕੇ ) ਸਾਸਿਲ ਹਨ |  

 

ਸਵਧੀ  
ਗਿੱਲਬਾਤ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ : 

ਫਕੋਸ ਗਰੁਿੱਪ੍ਾੀਂ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ  

ਹਰੇਕ ਸਿੂਹ ਸਿਿੱਚ ਿੇਰਿੇ ਇਕਿੱਠ ੇਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਿੇਤ ੨-੩ ਸਹਾਇਕ ਸਨ | ਹਰੇਕ ਨੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਸਹਿਤੀ 

ਫਾਰਿ 'ਤ ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ|ੇ ਚਰਚਾ ਸੁਰ ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾੀਂ ਹਰੇਕ ਸਿਹੂ ਨੰੂ ਅਸੂਲਾੀਂ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪ੍ਤ 

ਰਿੱਖਣ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਸਿੇਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰਿੱਖਣ ਅਤ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਜ਼ਰਸਬਆ ਤ ੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ ਜਗਹਾ ਬਣਾਉਣ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਿੱਤੀ | ਬੀਬੀਆੀਂ ਨੰੂ ਸਿਝਾਇਆ ਸਗਆ ਸਕ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ 

ਭੂਸਿਕਾ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਸਿਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਸਹ-ਖੋਜਕਾਰ" ਜਾੀਂ ਸਿਸੇ 'ਤ ੇਿਾਸਹਰ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇਹੈ |  

ਸਨਿੱਜੀ ਤਰੌ ਤ ੇਹਿੱਡਬੀਤੀਆੀਂ ਸੁਣਨੀਆੀਂ  

ਿੇਰਿੇ ਭਰਪ੍ੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ੀੜਤ ਨ ੇਆਪ੍ਣੀ 

ਇੰਟਰਸਿਊ ਲਈ ਥਾੀਂ ਨੰੂ ਚਸੁਣਆ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾੀਂਝੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਹਿਤੀ ਸਦਿੱਤੀ | ਿਲੰਟੀਅਰ ਨੇਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, 

ਇੰਟਰਸਿਊ ਦਾ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ |  
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ਸਨਿੱ ਜੀ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਿ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਸਿਕਾ ਤ ੇਚਰਚਾ ਦੀ ਸੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਸਲਖੇ 

ਸਿਾਲਾੀਂ ਨੰੂ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸੁਰ ੂਕਰਨ/ ਸਦਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇਿਰਸਤਆ ਸਗਆ | ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰਿੱਸਖਆ 

ਸਗਆ ਸਕ ਸੁਆਲ ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਿਾਲਾ ਸੁਆਲਾੀਂ ਸਿਚ ਹੀ ਐਨਾ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਿੇ ਕੇ ਿੁਿੱਖ ਿੰਤਿ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਲਾੀਂਭ ੇਚਲੀ 

ਜਾਿੇ : 

1. ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਹੰਸਾ, ਘਰੇਲ  ਸਹੰਸਾ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਸਹੰਸਾ ਕੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਸਾਬ 
ਨਾਲ਼ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ? 

2. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਹੰਸਾ/ਘਰੇਲ  ਸਹੰਸਾ ਦੇ 
ਸਕੰਨੇ ਿਾਿਸਲਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ? 

3. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਸਹੰਸਾ/ਘਰੇਲ  ਸਹੰਸਾ ਪਰਤੀ ਕੀ ਰੁੱ ਖ ਸਰਹਾ ?  
4. ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਚ ਸਕੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਸਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ? 
5. ਤੁਸੀਂ ਸਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਬੰਸਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਸਵਚ ਿੱਦਦ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਕੱਦਾਂ ਸਰਹਾ ?  
6. ਸਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਹੰਸਾ/ਘਰੇਲ  ਸਹੰਸਾ ਦੇ ਿਾਿਸਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਰੁੱ ਖ 

ਸਰਹਾ ? ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਤਰੌ ਤੇ? ਦੋਸਤਾਂ ਸਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ? ਗ੍ੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਸਹਬਾਨਾਂ ਦਾ ? 
ਸਸੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ? 

7. ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨਕੁੰ ਨ ਸੀ? 
8. ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰਕੋਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਗ੍ੇ ?  ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋਣ ੇ

ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ/ਸੀ ?  
9. ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਪੀੜ੍ਹਤ 

ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਲਖ਼ੀ ਹੋਈ ਿੱਦਦ ਨ ੰ  ਸਕੱਦਾਂ ਿਸਹਸ ਸ ਕੀਤਾ? ਸਹੰਸਕ ਸੁਭਾਅ 
ਸਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ? 

10. ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ?  
11. ਤੁਹਾਡੇ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ. ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਕੋਤ ਸਦੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੰ  ਸਕੱਦਾਂ ਸੌਸਖਆਂ 

ਸਿਸਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
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ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  
1.  ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਸਹਸੰਾ ਕਈ ਿਾਰ ਸਰਆੇਿ ਅਤ ੇਕਈ ਿਾਰ ਸਬਲਕੁਿੱਲ ਅਸਦਿੱਖ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਸਲਆੀਂ ਦਾ ਿੰਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਪ੍ਸਰਿਾਸਰਕ/ਘਰੇਲੂ ਸਹੰਸਾ ਨੰੂ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਿੱਚ ਿਿੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ਼ ਦੇਸਖਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ੀੜਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਾ ਸਕ ਇਿੱਕ ਿਰਗ)| ਸਸਿੱਖ ਅਿਰੀਕੀ 

ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਿੀ ਇਹ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖ ਰਪੂ੍ ਸਿਿੱਚ ਸਾਹਿਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸਾੀਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ 

ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਦੋਹਾੀਂ (ਦਰੁਸਿਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਸਹਣ ਿਾਲੇ) 

ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ|  

“ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਸਨਤ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ 
ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਹਰ ਔਰਤ ਤੇ 
ਵਰਹਦਾ ਹੈ”  

“ਮਾਨਸਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ  ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਅਸਜਹੇ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜ੍ੇ (ਕੀ ਆਮ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ) ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਅਕਤੀ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੁੱ ਟ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਸਹੀ ਠਸਹਰਾਉਣ 
ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ । ਇਸਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਚ 
gaslighted ("ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ") ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਹੈ।ਮੇਰੇ 
ਸਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੰਸਾ ਹੈ।” 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਸਵਚੋਂ 
ਸਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਪਰ 
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ । ਇਹ ਜ਼ਸਹਰੀਲੀ ਸਸਿਤੀ ਹ,ੈ 
ਇਹ ਸਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  
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2.  ਜਨਤਕ ਸਦਿੱਖ/ਲੋਕ ਕੀ ਕਸਹਣਗ ੇਦੀ ਸਚੋ ਭਾਈਚਾਰ ੇਸਿਚ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਰਝੁਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ  

ਪ੍ੀੜਹਤ ਸਿਾਸਜਕ ਸਦਿੱਖ ਨੰੂ ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਰਿ ਿਸਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿੀ , ਅਕਸਰ 

ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ ਸਿਕਲਪ੍ ਬਣਾਉਣ ਤ ੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀ ੀਂ ਸਦੰਦਾ| ਦਜੂੇ ਪ੍ਾਸੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਿੱਲੋਂ   ਸਹਾਇਤਾ/

ਸਸਹਯੋਗ ਰਪੂ੍ੀ ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਸਸਰਫ਼ "ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਸਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ" ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾੀਂਦੀ|  

“ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਸਦਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਸੱਖ ਦੀ ਸਜੰ਼ਦਗੀ 
ਸਜਊਂਦਾ ਹੈ| ਜਦ ਸਕ ਉਹ ਅਸਲ ਸਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ| 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਓਹਨੰੂ (ਨਕਲੀ ਸਦੱਖ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ) ਪਸੰਦ ਵੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| 
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਕ ਉਹ ਸਦੱਖ ਓਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਧਮਕੀ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰੱੁਧ ਵਰਤੀ ਸਕ "ਮੈਂ 
ਤੈਨੰੂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ 
ਚੇਹਰਾ ਦੇਖਣਗੇ " ਇਹ 'ਧਮਕੀ' ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ|”  

... ਸਾਡੇ ਸਸਭਆਚਾਰ ਸਵੱਚ ਇਹ ਕਸਹਣਾ " ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ 
ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਨਸਸਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਨਸ਼ਾਨੀ  ਹੈ" ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ... 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ| ਨਾਜਾਇਜ਼ (ਸਬਨਾ 
ਗੱਲ ਤੋਂ) ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਸਹਣਾ ਸਕ " ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਸਮੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ 
ਬਦਸਲੂਕੀ "ਕਰਨ" ਨਾਲ਼  ਪਸਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਸਮੰਦਗੀ  ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ?  

... ਮੈਨੰੂ ਅਸਲ ਸਵੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਕ ਮ ੈ
ਇਸ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਸਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੱਚ ਸ਼ਰਮ 
ਮਸਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਕ ਇੱਦਾਂ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 
ਗੱਲ ਮੂਲੋਂ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ|  ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਤਕਰੇ 
ਨੰੂ ਖੁੱ ਲਹ ਕੇ ਪਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਮਦਦ 
ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਬੇਵਜਹਾ ਸ਼ਰਸਮੰਦਗੀ ਕਾਰਣ ਸਸਹਯੋਗ 
ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਿ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਾਡ ੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਸਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ 
ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਬਲ ਹਨ । 
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3.  ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਸਹਬਾਨ ਿਿੱਦਦ ਕਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸਿਿੱਚ ਨਹੀ ੀਂ  

ਅਿਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਗੁਰਦਿਾਰਾ ਸਾਸਹਬ ਸਟਾਕਟਨ 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਿਚ ੧੯੧੨ ਸਿਿੱਚ ਹੋਂਦ ਸਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜ ੋ

ਨਿੇਂ  ਸਥਾਸਪ੍ਤ ਹੋ ਰਹ ੇ ਸਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੇਧ ਸਦੰਦਾ ਸੀ | ਅਿੱਜ 

ਗੁਰਦਆੁਰੇ ਰਾਜ ਅਤ ੇਦੇਸ ਭਰ ਸਿਿੱਚ ਭਾਿੇਂ ਿਧ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸਹਿੱਸਾ 

ਲੈਣ ਿਾਸਲਆੀਂ ਨ ੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਜਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤ ੇ  ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇ

ਬੀਬੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸਿਾਸਜਕ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉੀਂਦੀ ਹੈ, 

ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਸਹਬਾਨ ਸਿਿੱਚ ਹਿਦਰਦੀ ਅਤ ੇ ਅਕਸਰ ਸਰੋਤਾੀਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤ ੇਿਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤ ੇਚਗੁਲੀਆੀਂ ਕਰਨ, ਸਦਖਾਿੇ ਲਈ ਲੰਗਰ 

ਲਾਉਣ ਅਤ ੇਛੋਟੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲ਼ੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣ 

ਰਹੇ ਹਨ |  

ਗੁਰਦਵਾਰਾ = ਸਸੱਖ ਧਰਮਸਾਲ 

ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸਨੰੂ ਸਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਸਰਵਾਰ 
ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ 'ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ  ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਸਖਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 
ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਚੰਤਾ ਸਦਖਾਓਣ ਪਰ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 
ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਿ ਹਨ| ਸਜੱਿੇ ਹੋਰ ਮਾਮਸਲਆ ਂ
ਸੰਬੰਧੀ ਸਕਤਾਬਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਿੇ ਮਸਹਲਾ ਸੁਰੱਸਖਆ, ਆਸਦ ਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਧਆਨ ਨਹੀ ਹੈ  

ਜਦ ਮੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ (ਜੋ ਉਿੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) 
ਨੰੂ ਪੁੱ ਸਛਆ , ' ਜੇ ਸਕਸ ੇਨੰੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਰਸਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? 'ਉਸ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ| ਮੈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ 
'ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਲਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?' ਜਵਾਬ ਸਮਸਲਆ 'ਸਕਸੇ ਵੀ 
ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਸਰਫ ਬੰਸਦਆਂ ਨੰੂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ' 'ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਪੁੱ ਸਛਆ ਸਕ ਮੈਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਚੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ? ਇਹਨੰੂ ਸ਼ਰੇਆਮ 
ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੀ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|  

“ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਜੀਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ 
ਸੋਸਚਆ :  
1. ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ | 
2. ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਓਹਲੇ ਰਸਹ ਸਕੇਗੀ ਭਾਵ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ 

ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |”  
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4. ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਦਖਲ ਅਕਸਰ ਅਧਰੂਾ ਜਾੀਂ ਬ-ੇਭਰਸੋਯੇਗੋ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਸਲਆੀਂ ਨੇ ਪ੍ਸਰਿਾਸਰਕ ਜੀਆੀਂ ਅਤ ੇ ਦੋਸਤਾੀਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਉਿੱਤ ੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਹੰਸਾ ਦਾ 

ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾੀਂ ਓਹਨਾੀਂ ਦੇ ਰਲਿੇਂ ਸਿਲਿੇਂ ਜਿਾਬ ਸਨ |  

ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਹੰਦਾ, ਸਾਸਰਆਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ 
ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

“ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਇਿੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ 
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਿੇ 
ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਜੰਨੇ ਮਨੰੂੈ ਗਗੂਲ (google) ਤੋਂ 
ਖੋਜ ਕਰਕੇ [ ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਸਹੰਸਾ 
ਦੀ ਏਜੰਸੀ ] ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਸਜਿੋਂ ਮੈਨੰੂ ਮੱਦਦ 
ਸਮਲੀ |” 

ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ (ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੀ), ਸਮਾਸਜਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸਹ ਲਵੋ ਜਾਂ ਨਸਜੱਠਣ ਦਾ 

ਰਾਹ ਪਤਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਕਸਹ ਲਵੋ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ |   
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5.  ਸਾਨੰੂ ਇਕਿੱਸਠਆੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਹ ਪ੍ਿੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਊਗਾ  

ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲ਼ ਪ੍ਸਰਿਾਰਾੀਂ / ਘਰੇਲੂ ਸਹੰਸਾ ਦੇ ਿਸਲੇ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਿਾਸਲਆੀਂ  ਨ ੇਿਸਲੇ ਨੰੂ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸਦਿੱਤ|ੇ ਉਹ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤ ੇਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਉਣ 

ਅਤ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਹਿੱਸੇਦਾਰਾੀਂ ਦੀ ਸਿੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਿਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਸਿਚ ਹਨ  

"ਸਾਨੰੂ ਸਜੱਿੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ 
ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਉਿੇ ਇਸੇ ਉਮਰ 
ਦੇ ਮੁੰ ਸਡਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ | 
ਮਾਨਸਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਤ ੇਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ 
ਬਣੇ ਕੇ ਸਕਸੇ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਕੁੜ੍ੀ 
ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ 
ਗ਼ਲਤ ਹੈ)| ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਤੇ ਸਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਬਣਤਰ ਸਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ| ... ਸਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਜਵੇਂ ਰੋਅਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਸਹਣਾ ਸਕ ‘ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਵਚ ਇੱਕ ਮੁੰ ਡਾ ਹ’ੈ, 
ਆਸਦਕ"  

ਇੱਕਸਠਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਸਹਬਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ 

“ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ ਉਿੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਸਸਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਜਹੜ੍ੇ ਭਾਈ 
ਸਾਸਹਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਸਹਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਤਾਂ ਕਸਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੇ ‘ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੱਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਸਿਾਵਾਂ 
ਜਾਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ । ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ 
ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਨਹ ਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਸਵੱਚ 
ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੀਬੀ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ 
ਪੁੱ ਛ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ?’ ਜਾਂ ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?’ ਿੋੜ੍ਹੀ ਸਜਹੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣ ਲੱਗਾ|”  

“ਪਸਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਸਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਪੇਸ਼ (ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ 
ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਸਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ| ” 
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ਨਤੀਜਾ  
ਸਸਿੱਖ ਫੈਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤ ੇਕੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 

ਹੈ ਸਜਹਦਾ ਿੁਿੱਖ ਸਨਸਾਨਾ ਹਿੇਸਾ ਹੀ ਸਸਹਤ, ਸੁਰਿੱਸਖਆ ਅਤ ੇ

ਬਰਾਬਰੀ ਸਰਹਾ ਹੈ।  ਸਸਿੱਖ ਫੈਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਅਿਰੀਕਨ ਸਸਿੱਖ 

ਪ੍ਸਰਿਾਰਾੀਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾੀਂ ਸਰੋਤਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਸਜਨਹਾੀਂ ਦਾ 

ਉਨਹਾੀਂ ਨੰੂ ਸਾਇਦ ਨਾੀਂ ਪ੍ਤਾ ਹੋਿੇ ਜਾੀਂ ਨਾੀਂ ਿਰਤਣ। ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ. ਦੀ 

ਇਿੱਕ ਕੋਸਸਸ ਇਹ ਿੀ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਨਿੇਂ ਿਸੀਲੇ ਅਤ ੇਸਰੋਤ 

ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਸ. ਫੈ. ਸੈ. ਸਜਹੜ ੇ ਿਸੀਲੇ ਅਤ ੇ ਸਰੋਤ ਿੌਜੂਦ 

ਹਨ ਉਨਹਾੀਂ ਨਾਲ ਤਾੀਂ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਸਰਿਾਰਕ ਸਹੰਸਾ 

ਿਾਲਾ ਕੋਹੜ ਹਰ ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਿੱਚ ਿੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰ ਕਈ 

ਖੇਤਰਾੀਂ ਸਿਿੱਚ ਇਸਨੰੂ ਸਬਲਕੁਿੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ 

ਸਗਆ ਹੈ। 

 

ਸਸਿੱਖ ਫੈਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਆੁਰੇ, ਪ੍ਸਰਿਾਰਾੀਂ ਅਤ ੇ ਸਿਅਕਤੀਆੀਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਸਜਨਹਾੀਂ ਨ ੇ

ਪ੍ੀੜਤਾੀਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਜੋਸ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤ ੇਫਰਜ਼ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇ  ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰ ਸਸਿੱਖ ਫੈਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਈ 

ਚਣੌੁਤੀਆੀਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਿੀ ਕਰਨਾ ਸਪ੍ਆ। ਅਸਨੀਂਆੀਂ ਦੇ ਸਖਲਾਫ ਚੁਿੱਪ੍ ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ  ਸਕਤ ੇ

ਸਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਅਸਜਹੀ ਚੁਿੱਪ੍ ਔਖੇ ਸਿੇਂ ਬਹਤੁ ਘਾਤਕ ਸਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਹਿੇਸਾ ਹੀ ਬਹਤੁ 

ਸਨਰਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਸਲਆੀਂ ਦਾ ਇਸ ਚੁਿੱਪ੍ ਨੰੂ ਤੜੋਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਤਸਹ 

ਸਦਲੋਂ  ਧੰਨਿਾਦੀ ਹਾੀਂ। ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਕੇ ਇਨਹਾੀਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤ ੇਦਲੇਰੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਿਸੇ ਤ ੇਹੋਰ ਸਿਚਾਰ 

ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸਜਨਹਾੀਂ ਸਦਕਾ ਸਾਇਦ ਕੋਈ ਉਸਾਰ ੂ ਕਦਿ ਿੀ ਪ੍ੁਿੱਟੇ ਜਾਣ।  ਸਾਡਾ ਿੁਿੱਢਲਾ ਿੰਤਿ ਹੋਰ ਪ੍ੀੜ 

ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਪ੍ਰ ਇਿੱਕਠ ੇਅਤ ੇਤਕੜ ੇਹੋਕੇ ਅਿੱਗੇ ਿਧਣਾ ਹੈ। ਸਹੰਸਾ ਦੇ ਸਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੁਰ ੂਹੋਣੀ 

ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ।  

ਇਸ ਤਰਹਾੀਂ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਹੁਦੰੀ ਰਸਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਤਾੀਂ ਜ ੋਜਾਗਰਕੂਤਾ ਫਲੇੈ ਅਤ ੇ

ਸਿਰਧੋ ਦਾ ਰਝੁਾਨ ਿਧ!ੇ 

“ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਏਦਾਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਥੇ ਜਿਰਫ 

ਕੁੜੀਆਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿੂੀ ਨੂੂੰ  ਜਿਲਣ ਆਉਣ ਪਰ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਵੱਚ ਇਿ ਜਵਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਜਿੱਲਾ 

ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਜਹਦ 

ਜਵੱਚ ਦਵਾਈ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ।”  

ਸਸਿੱਖ ਫਿੈਲੀ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ:  

ਇਹ ਗਿੱਲ ਚਗੰੀ ਤਰਹਾੀਂ ਸਿਝ ਕੇ ਸਕ ਇਹ 

ਕੰਿ ਚਣੌੁਤੀ ਪ੍ੂਰਣ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰ ਇਨਸਾਨ 

ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾੀਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਨਹੀ ੀਂ । ਸਸ. 

ਫੈ. ਸੈ. ਸਸਿੱਸਖਆ ਿੁਿੱਹਈਆ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਸਕ ਸਕਸੇ ਸਿਅਕਤੀ ( ਜੋ ਇਸ 

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾੀਂ ਸਿਿੱਚ ਫਸਸਆ ਹੋਿੇ ) 

ਦੀ ਸਕਿੇਂ ਿਿੱਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।  


