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ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਦੀ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਦ ੇਅਨਸੁਾਰ ਐਡਿਮਟੰਨ ਦ ੇਿਵਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਸਧੰ ੂਦ ੇਸਾਥੀਆ ਂਵਲ� ਕਿਥਤ ਤਰੋ ਤ ੇਇੱਕ ਪ�ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦ ੇਿਖਲਾਫ

ਬਹਤੁ ਬਦਨਾਮੀ ਭਰੀਆ ਂਖਬਰ� ਫਲੈਾ ਕ ੇਿਚੱਕੜ ਉਛਾਲਨ ਵਾਲਾ ਅਿਭਆਨ ਸ਼ਰੁ ੂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ

ਐਡਿਮਟੰਨ ਦ ੇ'ਅ◌ਮੋਨੀ ਟੀਵੀ' ਦ ੇਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨ�ਲ ਬਸਤੋਾ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਿਭਆਨ ਉਦ� ਸ਼ਰੁ ੂਹਇੋਆ ਜਦ� ਸਧੰ ੂਨ� ਸਧੰ ੂਦ ੇਕਰਜ਼ ੇਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਦੀ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਦ ੇਕਾਰਣ ਹਣੋ ਵਾਲ ੇਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਨਘਾਰ ਬਾਰ ੇਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸਖਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।14 ਮਈ

ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਣ ਤ� ਥੜੋ ੇਸਮ� ਿਪੱਛ� ਸਧੰ ੂਨ� ਕੰਜ਼ਰਵਿੇਟਵ ਅਸ�ਬਲੀ ਤ� ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦ ੇਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਦਸੂਰੀ ਵਾਰ ਬਿਣਆ ਇਹ ਿਵਧਾਇਕ

ਹਣੁ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਐਿਥਕਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ

ਬਸਤੋ ੇਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਧੰ ੂਨ� ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈਭਾਵ� ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਬਰਾਡਕਾਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅ◌ਮੋਨੀ ਟੀਵੀ ਵਲ� ਇਟੰਰਿਵਊ ਲਈ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲੁਾਉਣ ਦ ੇਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਉਸ ਨ� ਕਈੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹ� ਭਿਰਆ ਸੀ।

ਬਸਤੋ ੇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਮੁੱਕਦਮ ੇਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਤ� 6 ਹਫਿਤਆ ਂਬਾਅਦ ਸਧੰ ੂਇੱਕ ਪਬਿਲਕ ਸਮਾਗਮ ਦਰੌਾਨ ਉਸ ਕਲੋ ਆਇਆ ਅਤ ੇਉਸਨੂੰ ਿਸੱਧਾ-

ਿਸੱਧਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸ� ਤਨੈੂੰ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਵ�ਗ ੇ। ਬਸਤੋਾ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਹਣੁ ਆਪਣੀ ਤ ੇਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਰੁੱਿਖਆ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹ।ੈ ਬਸਤੋ ੇਨ� ਇਸ

ਮਾਮਲ ੇਿਵੱਚ ਪਿੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਣੈ ਦੀ ਵੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿੁਲਸ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਸਰੁੱਿਖਆ ਦਣੇ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਪਿੁਲਸ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ

ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹ।ੈ

ਕੱਚ ੇਿਵਦਸ਼ੇੀ ਵਰਕਰ, ਅਿਮਤ ਿਛੱਬੜ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਨ� ਜਰਨ�ਲ ਬਸਤੋਾ ਦ ੇਿਖਲਾਫ਼ ਝਠੂਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ

ਮਾਲਕ ਪਾਲ ਬਪੋਾਰਾਏ ਜ ੋਿਕ ਪੀਟਰ ਸਧੰ ੂਦਾ ਦਸੋਤ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਹਮਾਇਤੀ ਹ,ੈ ਵੱਲ� ਮਜ਼ਬਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਸਧੰ ੂਨ� ਬਸਤੋ ੇਨੁੰ ਧਮਕੀ ਦਣੇ ਦ ੇਮਾਮਲ ੇਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸਨ� ਗੱਲ ਤ� ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਕ ਉਸਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਭਰੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਨਾਲ ਕਈੋ ਸਬੰੰਧ ਹੈ

| ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਦ ੋਬੰਿਦਆ ਂਨ� ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨ� ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤ ੇਦੱਿਸਆ, ਿਕ ਸਧੰ ੂਨ� ਉਹਨ� ਨੁੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦ ੇਕਰਜ਼ ੇਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ�

ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਅੱਗ ੇਿਲਆਉਣ ਲਈ ਬਸਤੋ ੇਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਕਰਗੇਾ। ਐਡਿਮਟੰਨ ਦ ੇਹਰੋ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨ� ਸਧੰ ੂਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰ ੇਖ਼ਬਰ�
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ਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਨਹ� ਕੀਤੀਆ।ਂ

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਨ� ਆਪਣੀ ਜ�ਚ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕਲੰਬੀਆ ਦ ੇਪ�ੀਿਮਯਰ ਅਤ ੇਸਾਬਕਾ ਫ਼ਡੈਰਲ ਿਮੱਿਨਸਟਰ �ਜਲ ਦਸੋ�ਝ, ਜ ੋਿਕ 1968 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤ�

ਕਨੈ�ਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਬਸਤੋਾ ਦ ੇਿਖਲਾਫ ਅਿਭਆਨ ਕਨੈ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਸਟਾਈਲ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਰੁ ੂਹਣੋ ਦਾ ਸਕੰਤੇ

ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਰਧੋੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ

ਦਸੋ�ਝ ਨ� ਆਪਣ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਇਟੰਰਿਵਊ ਦਣੇ ਸਮ� ਿਕਹਾ “ਬਸਤੋਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸਨ� ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਦੱਸੀ ਹ ੈਜ ੋਤਸੁ� ਕਝੁ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਦੱਸੀ

ਸੀ ਪਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਗੰਿਲਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਿਕਸ ੇਨ� ਕਝੁ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਰੂ ਤੰਗ ਕਰਨਗ ੇ। “ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨਗ ੇਿਕ� ਿਕ ਉਸ

ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਿਵਰਧੋੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਹੀ ਝਕੁਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ“

ਦਸੋ�ਝ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ 1985 ਿਵਚ ਵਨੈਕਵੂਰ ਿਵਚ ਉਸ �ਤ ੇਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹ ੋ  ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ� ਿਕ ਉਸਨ� ਜਨਤਕ

ਤਰੌ ਤ ੇਕਨੈ�ਡਾ ਿਵੱਚ ਿਸਖ� ਦ ੇਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰ ੇਬਿੋਲਆ ਸੀ।

ਬਦਨਾਮੀ ਭਰ ੇਅਖਬਾਰੀ ਲਖੇ:

ਐਡਿਮਟੰਨ ਦ ੇਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ (ਦਸ਼ੇਿਵਦਸ਼ੇ) ਿਵੱਚ ਬਸਤੋ ੇਦ ੇਿਖਲਾਫ ਦ ੋਲਖੇ ਛਪ ੇਹਨ ਿਜਨ�� ਿਵੱਚ ਉਸਦ ੇਿਖਲਾਫ ਬਦਨਾਮੀ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲ� ਿਲਖੀਆਂ

ਗਈਆਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਨ� ਇਹਨ� ਲਖੇ� ਨੂੰ ਲਾਅ ਦ ੇਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਟਰ�ਸਲਟੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹਨ� ਲਖੇ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸ਼ੋ ਲੱਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਬਸਤੋਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਟੱਲੀ ਹ ੋਕ ੇਐਡਿਮਟੰਨ ਦ ੇਪਰੂਬੀ ਿਹੱਸ ੇਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤ ੇਉਥੇ

ਜਾਕ ੇਉਸਨ� ਹਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਮਗੰੀ। ਕਿਥਤ ਤਰੋ ਤ ੇਉਸਨ� ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਬਇੇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨ� ਤ ੇਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਬਦਲ ੇਿਵੱਚ ਉਸਦ ੇਕੁੱਟ ਪਈ ਤ ੇਉਹ

ਪਿੁਲਸ ਦ ੇਬਲਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਅਤ ੇਜੁੱਤੀ ਉਥ ੇਹੀ ਛੱਡਕ ੇਭੱਜ ਿਗਆ। ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਤਰੌ ਤ ੇਪੱਗ ਲਿਹ ਜਾਣਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ

ਬਹਤੁ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਬਸਤੋ ੇਨ� ਅੱਗ ੇਿਕਹਾ “ਉਹਨ� ਨ� ਆਪਣੀਆ ਂਖਬਰ� ਿਵਚ ਇਹ ਝਠੂੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਨੂੰ ਨੀਵ� ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ

ਆਪਣ ੇਮਕਸਦ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹ ੋਗਏ ਨ�।“

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਝੁ ਗਵਾਹ� ਅਤ ੇਹਰੋ ਸਬਤੂ� ਤ� ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਖਬਰ� ਪਰਸਪਰ ਿਵਰਧੋਤਾਵ� ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਹਈੋਆ ਂਹਨ ।

3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤ� ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਧੰ ੂਦਾ ਐਡਿਮਟੰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਾਰਪਰਟੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹ ੈਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਨ� ਸਧੰ ੂਨੂੰ
ਬਸਤੋ ੇਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਣੇ ਬਾਰ ੇਪੁੱਿਛਆ, ਉਸ ਤ� ਅਗਲ ੇਹੀ ਿਦਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਿਗਆ।
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ਐਡਿਮਟੰਨ ਦ ੇਿਵਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਸਧੰ ੂ(ਖੱਬ)ੇ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹ ੈਿਕ ਉਸਦਾ ਦਸ਼ੇ ਿਵਦਸ਼ੇ ਦ ੇਸਪੰਾਦਕ ਇਦੰਰਜੀਤ ਮੁੱਲ�ਪਰੁ (ਸੱਜ)ੇ ਵੱਲ ੋਛਾਪ ੇਗਏ ਲਖੇ� ਨਾਲ ਕਈੋ ਸਬੰਧ

ਨਹ� | ਜਨਤਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਦਖਾ�ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਹਣੁ ਤਕ ਮੁੱਲ�ਪਰੁ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਸਧੰ ੂਦ ੇਘਰ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ।

ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤ ੇਸਪੰਾਦਕ ਇਦੰਰਜੀਤ ਮੁੱਲ�ਪਰੁ, ਿਜਸ ਨ� ਬਸਤੋ ੇਬਾਰ ੇਇਹ ਲਖੇ ਿਲਖ ੇਤ ੇਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤ,ੇ ਉਹ ਖਦੁ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਸਧੰ ੂਦ ੇਘਰ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ

2012 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਤ� ਸਧੰ ੂਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 49% ਿਹੱਸਦੇਾਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਰੌਾਨ ਇਸ ਿਵਧਾਇਕ ਅਤ ੇਿਬਜ਼ਿਨਸਮਨੈ ਦ ੇਬਾਰ ੇਕਈ

ਪ�ਸ਼ਸਂਾ-ਜਨਕ ਕਹਾਣੀਆ ਂਛਾਪੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

ਝਠੂਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ

ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਬੰਿਦਆ ਂਵਲ� ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਝਠੂ� ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ ਤ ੇਆਧਿਰਤ ਹ।ੈ ਇਹਨ� ਿਵਚ ਜਸਪਾਲ ਿਸਘੰ (ਪਾਲ) ਬਪੋਾਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ

ਜ ੋਿਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਬਜ਼ਿਨਸਮਨੈ ਤ ੇਸਧੰ ੂਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਸੋਤ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਹਮਾਇਤੀ ਹ।ੈ

ਬਾਕੀ ਦ ੇਿਤੰਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ ਬਪੋਾਰਾਏ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਲ� ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਸਨ ਜ ੋਿਕ ਉਸ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹ ੈਿਜੱਥ ੇਕਿਥਤ ਤਰੌ ਤ ੇਬਸਤੋ ੇਵਾਲੀ ਘਟਨਾ
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ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹਨ� ਿਵਚ� ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰਬੀਰ ਿਸਘੰ ਸਧੰ ੂਹ ੈਜ ੋਿਕ ਬਪੋਾਰਾਏ ਦੀ ਟਰੱਿਕੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਅ◌-ੇ1 ਿਡੱਲੀਵਰੀ ਐਡਂ ਮਿੂਵੰਗ) ਦਾ ਮਨੈ�ਜਰ ਲੱਿਗਆ

ਹਇੋਆ ਹ।ੈ

ਅਗੱਸਤ ਿਵੱਚ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ� ਬਪੋਾਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਿਮਤ ਿਛੱਬੜ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਜ ੋਿਕ �ਤਰ-ਪਰੂਬੀ ਐਡਿਮਟੰਨ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ

ਬਪੋਾਰਾਏ ਦ ੇਵਾਈਲਡ ਿਵੰਗ ਰਸੈਤਰ� ਿਵੱਚ ਗਰੈ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੌ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਉਹ ਹਣੁ ਆਪਣ ੇਿਡਪਰੋਟ ਹਣੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ

ਦੱਖਣੀ ਐਡਿਮਟੰਨ ਦ ੇਇੱਕ ਹਟੋਲ ਿਵੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਟੰਰਿਵਊ ਿਵਚ ਿਛੱਬੜ ਨ� ਮਿੰਨਆ ਿਕ ਉਸਨ� ਘਟਨਾ ਬਾਰ ੇਝਠੂਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਛੱਬੜ ਜ ੋਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਬਪੋਾਰਾਏ ਵੱਲ� ਬਸਤੋਾ ਦ ੇਿਖਲਾਫ ਝਠੂਾ ਹਲਫ਼ੀਆ

ਿਬਆਨ ਦਣੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਛੱਬੜ ਨ� ਿਕਹਾ "ਮਰੇ ੇਕਲੋ ਲੀਗਲ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਨਹ� ਸੀ ਇਸ ਕਰਕ ੇਮਨੈੂੰ ਦਬਾਬ ਿਵੱਚ ਆ ਕ ੇਹਲਿਫ਼ਆ ਿਬਆਨ ਤ ੇਦਸਖਤ ਕਰਨ� ਪਏ ਸਨ।" ਉਸਨ� ਇਹ ਵੀ

ਿਕਹਾ ਿਕ “ਮਨੈੂੰ  ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਿਪਛ�  ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੈੂੰ ਛਤੇੀ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਿਮਲ ਜਾਵਗੇਾ ਿਕ� ਿਕ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੀਆ ਂਤ� ਅਟਿਕਆ ਹਇੋਆ ਸੀ ਅਤੇ

ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨ� ਬਪੋਾਰਾਏ ਤ� ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਛੁਦਾ ਸੀ” | ਿਛੱਬੜ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਪੋਾਰਾਏ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੁੱਲ�ਪਰੁ ਜ ੋਿਕ ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਪੰਾਦਕ ਹ ੈਉਸਦੀਆ ਂਤੇ

ਟ�ਪਰੋਰੇੀ ਵਰਕਰ ਸਦੰੀਪ (ਸਨੰੀ) ਘੁੰਮਨ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰ� ਲਣੈ ਆਵਗੇਾ। ਉਸਨ� ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਪੋਾਰਾਏ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਦਸੂਰੀ ਵਾਰ ਫਨੋ ਕਰਕ ੇਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ� ਤੇ

ਘਮੁਨੰ ਨ� ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਤ ੇਦਸਖਤ ਕਰਨ� ਹਨ।

ਿਛੱਬੜ ਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੱੁਲ�ਪਰੁ ਪਿਹਲ� ਘੁੰਮਨ ਨੂੰ ਤ ੇਿਫਰ ਉਸਨੂੰ ਲ ੈਿਕ ਵਕੀਲ ਦ ੇਦਫਤਰ ਹਲਿਫ਼ਆ ਿਬਆਨ ਦਣੇ ਲਕੈ ੇਿਗਆ।

ਿਛੱਬੜ ਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬਪੋਾਰਾਏ ਤ ੇਅਮਰਬੀਰ ਸਧੰ,ੂ ਅ◌-ੇ1 ਿਡੱਲੀਵਰੀ ਮਨੈ�ਜਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣ ੇਤ ੇਪੀਟਰ ਸਧੰ ੂਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇਬਾਰ ੇਸ਼ਖੇੀ ਮਾਰਦ ੇਸਨ ਪਰ

ਉਸਨੂੰ ਪੀਟਰ ਸਧੰ ੂਦਾ ਇਸ ਸਾਿਜਸ਼ ਿਵਚ ਹਣੋ ਬਾਰ ੇਕਝੁ ਨਹ� ਪਤਾ।

ਭਾਵ� ਬਪੋਾਰਾਏ ਅਤ ੇਅਮਰਬੀਰ ਸਧੰ ੂਨ� ਇਟੰਰਿਵਊ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨ� ਦਹੋਨ� ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹਨ� ਦ ੇਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ ਸੱਚ ੇਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਦ ੇਨਹ� ਵਾਪਰੀ:

ਜਰਨ�ਲ ਬਸਤੋਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਸਾਲ� ਤ� ਇੱਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹ ੈਜ ੋਿਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਭਾਰਤ ਤ� ਅਡਿਮਟੰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅ◌ਮੋਨੀ ਟੀਵੀ ਦ ੇਨਾਲ-

ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਲਡ ਐਫ਼.ਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਰਡੇੀਓ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਚਲਾ�ਦਾਹ।ੈ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਮਸ਼ਹਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ� ਇੱਕ

ਅਖਬਾਰ 'ਲਕੋਆਵਾਜ਼' ਦਾ ਵੀ ਿਹੱਸਦੇਾਰ ਹ ੈਜ ੋਿਕ ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਬੇਾਜ਼ ਹ।ੈ

ਬਸਤੋਾ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਤ ੇਆਪਣ ੇਦਸੋਤ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਿਗਆ ਸੀ ਜ ੋਿਕ ਬਪੋਾਰਾਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹ ੈ| ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੱਚਾ ਿਵਦਸ਼ੇੀ

ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸ ੇਿਵੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹ ੋਿਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਬਸਤੋਾ ਉਸਦ ੇਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਉਣ ਿਪਛ� ਉਸਨੂੰ ਿਮਲਣ ਿਗਆ ਸੀ|

ਬਸਤੋ ੇਵੱਲ� ਪੀਟਰ ਸਧੰ ੂਦ ੇਕਰਜ ੇਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦੱਨ ਿਪੱਛ� 19 ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਬਸਤੋਾ ਤ ੇਉਸਦ ੇਦ ੋਦਸੋਤ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਤ ੇਗਏ ਸੀ। ਬਸਤੋ ੇਨ�

ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨ� ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ� ਪੀਤੀ ਸੀ ਤ ੇਉਸਦ ੇਦਸੋਤ� ਨ� ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹ।ੈ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ� ਕਝੁ ਘੰਿਟਆ ਂਿਪੱਛ�

ਪਾਲ ਬਪੋਾਰਾਏ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਦ ੇਬਾਹਰ ਸੱਿਦਆ ਸੀ।

ਬਸਤੋ ੇਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਪੋਾਰਾਏ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪੀਟਰ ਸਧੰ ੂਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹ।ੈ ਬਸਤੋ ੇਨ� ਅੱਗ ੇਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨ� ਬਪੋਾਰਾਏ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ

ਿਕ ਉਸਨ� ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕ ੇਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਪ�ੋਫ਼ਸ਼ੈਨਲ ਿਜੰਮਵੇਾਰੀ ਿਨਭਾਈ ਸੀ।

ਬਸਤੋ ੇਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਤ ੇਉਸਦ ੇਦਸੋਤ ਫਾਰਮ-ਯਾਰਡ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਕਸ ੇਘਟਨਾ ਤ� ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਿਛੱਬੜ ਅਤ ੇਬਸਤੋ ੇਦ ੇਦ ੋਦਸੋਤ� ਨ� ਵੀ

ਕੀਤੀ।

ਝਠੂ� ਦਸ਼ੋ ਲਗਾਏ ਗਏ

ਪਰ ਲੱਗਭਗ ਦ ੋਮਹੀਨ� ਿਪੱਛ� 12 ਜਲੁਾਈ ਨੂੰ ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਨ� ਇੱਕ ਲਖੇ ਇਸ ਸਰੁਖੀ ਦ ੇਨਾਲ ਛਾਿਪਆ: "ਅ◌ਮੋਨੀ ਟੀਵੀ ਿਰਪਰੋਟਰ, ਰਡੇਓ ਹਸੋਟ ਜਰਨ�ਲ

ਿਸਘੰ ਬਸਤੋਾ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤ ੇਐਡਿਮਟੰਨ ਦ ੇਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਤ ੇਿਛੱਤਰ� ਨਾਲ ਕਟੁਾਪਾ।" ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਅਮਰਬੀਰ ਸਧੰ ੂਨ� ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ

“ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਸਤੋ ੇਦ ੇਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਨੈ�ਡੀਅਨ ਰਡੇੀਓ ਟਲੈੀਵੀਜ਼ਨ ਟਲੈੀਕਿਮਉਿਨਕਸ਼ੇਨਸ ਦ ੇਅੱਗ ੇਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ।

ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਚੁ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਸਿਹਯਗੋ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਿਕਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜ ੋਿਕ ਹਮਸੇਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਖਡੇ ਮਿੇਲਆ ਂਅਤ ੇਆਮ

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੀ ਵਿੇਖਆ ਜ�ਦਾ ਹ;ੈ ਉਹ ਰਡੇੀਓ ਹਸੋਟ ਦੀ ਿਜੰਮਵੇਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਤ� ਚੱਲਦੀ ਹ ੈਪਰ ਕਨੈ�ਡਾ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਥੁਰਾ ਅਤ ੇਸ਼�ਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹਲ਼ੌ ਇਸ ਤਰ�� ਦ ੇਵਰਤਾਵ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ।“

ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਅਮਰਬੀਰ ਸਧੰ ੂਨਾਲ ਜ ੋਵੀ ਹਇੋਆ ਉਸ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਸ਼ੋ ਲੱਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਬਸਤੋ ੇਤ ੇਉਸਦ ੇਦਸੋਤ ਰਾਤ ਦ ੇਦ ੋਵਜ ੇਤੱਕ ਮਫੁਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਦ ੇਰਹ ੇਅਤ ੇਨਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਆ ਕ ੇਉਸਨ� ਪਾਲ ਬਪੋਾਰਾਏ

ਅਤ ੇਹਰੋ� ਦੀ ਬਇੇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਿਜਸ ਦਰੌਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤ ੇਜੁੱਤੀ ਉਥ ੇਹੀ ਛੱਡ ਕ ੇਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪਿੁਲਸ ਨੂੰ ਬਲੁਾਇਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਦ ੇਿਨਵਾਸੀ ਬਸਤੋ ੇਲਈ ਕਈੋ ਮਸ਼ੁਿਕਲ ਨਹ� ਖੜ�ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਸੀ।
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ਿਬਜ਼ਿਨਸਮਨੈ ਪਾਲ ਬਪੋਾਰਾਏ ਦਾ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਿਜਥ ੇਦਸ਼ੇ ਿਵਦਸ਼ੇ ਦ ੇਲਖੇ� ਿਵਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਘਟਨਾ ਕਿਥਤ ਤਰੋ ਤ ੇਵਾਪਰੀ |

ਬਸਤੋ ੇਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਵਲ� ਲਖੇ ਛਾਪਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਨ� ਕਈੋ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਕਰਕ ੇਉਸਨ� ਮੁੱਲ�ਪਰੁ ਅਤ ੇਦਸ਼ੇ-

ਿਵਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਭਿੇਜਆ ਸੀ।

9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਵਲ� ਦ ੋਪਜੇ� ਦਾ ਲਖੇ ਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 12 ਜਲੁਾਈ ਵਾਲ ੇਲਖੇ ਵਾਲ ੇਦਸ਼ੋ ਦਹੁਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਹਰੋ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ

ਭਰ ੇਿਬਆਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ | ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਪੋਾਰਾਏ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਧੰ,ੂ ਤ ੇਦ ੋਕੱਚ ੇਿਵਦਸ਼ੇੀ ਵਰਕਰ, ਅਿਮਤ ਿਛੱਬੜ ਅਤ ੇਸਨੰੀ ਘਮੁਾਨ ਦ ੇਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ

ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਤ ੇਉਸਦ ੇਫਸੇਬੁੱਕ ਪਜੇ ਤ ੇਵਾਰਵਾਰ ਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤ ੇਬਪੋਾਰਾਏ ਤ ੇਅਮਰਬੀਰ ਸਧੰ ੂਨ� 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-

ਭਾਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਊਜ਼ ਕਾਨਫ��ਸ ਵੀ ਸੱਦੀ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਟਰ�ਸਲਸ਼ੇਨ ਦ ੇਅਨਸੁਾਰ ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਛੱਬੜ ਨ� ਜਰਨ�ਲ ਿਸਘੰ ਬਸਤੋਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰੋ ਭਦੇ ਵੀ ਖਿੋਲਆ ਹ।ੈ

“ਅਿਮਤ ਿਛੱਬੜ ਨ� ਆਪਣ ੇਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਤਸ਼ਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਕ ਜਰਨ�ਲ ਿਸਘੰ ਬਸਤੋਾ, ਜਿੋਕ ਇੱਕ ਰਡੇੀਓ ਹਸੋਟ ਅਤ ੇਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹ।ੈ ਉਹ ਅਕਸਰ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆ ਂਪਾਰਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਦੀ ਗਰੈਹਾਜਰੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਗਰਲਫਰਡੈ� ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆ�ਦਾ ਸੀ।

ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਦ ੇਦਨੋ� ਲਖੇ, ਇੱਕਦਸੂਰ ੇਪਰੁੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਮਲੇ ਨਹ� ਖ�ਦ।ੇ

 12 ਜਲੁਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਤ ੇਇਹ ਘਟਨਾ ਲਖੇ ਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਹਣੋ ਤ� ਕੁੱਛ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਵਾਪਰੀ ਹ ੈਅਤ ੇ9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹ।ੈ

12 ਜਲੁਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪਿੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ 911 ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਅਤ ੇਇਸ ਿਵਚ ਦ ੋਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ ਅਫਸਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਧੂੰਦਲੀ ਫਟੋ ੋਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ੂਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਖੜ�ੇ ਹਨ|

ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਨ� ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਤ ੇਰਾਤ ਦ ੇ2 ਵਜ ੇਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦ� ਿਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਿਦਨ ਦ ੇਉਜਾਲ ੇਿਵਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਫਟੋ ੋਸਟਨੈਬਕੈ, ਮਨੈੀਟਬੋਾ ਦ ੇਦ ੋਮਾਊਨਟੀਜ਼ ਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਿਸਟੀ ਦ ੇਵਬੈਪਜੇ ਤ ੇਲੱਗੀ ਹਈੋਹ।ੈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਐਡਿਮਟੰਨ ਪਿੁਲਸ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਖਤੇਰ ਹਠੇ ਆ�ਦਾ ਹ|ੈ ਸਚੂਨਾ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹ ੈਿਕ ਐਡਿਮਟੰਨ ਪਿੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤ� ਇਕ

ਬਨੇਾਮੀ 911 ਕਾਲ ਿਕਸ ੇਕਿਥਤ ਤਰੋ ਤ ੇਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ ੋਿਕ ਉਸ ਨ� ਕੱਟ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤ� ਲੜ�ਾਈ ਹਣੋ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਕਾਲ ਨਹੀ

ਆਈ ਸੀ|

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਨ� ਕੱਚ ੇਿਵਦਸ਼ੇੀ ਵਰਕਰ ਸਨੰੀ ਘਮੁਾਨ ਦੀ ਇਟੰਰਿਵਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 28 ਸਾਲਾ ਘਮੁਾਨ ਇਟੰਰਿਵਊ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਆਪਣ ੇਹਲਿਫ਼ਆ ਿਬਆਨ� ਦ ੇਸੱਚ

ਹਣੋ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ� ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਆਪਣ ੇਿਬਆਨ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਅੱਖ� ਦਖੇੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਿਰਹਾ।
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ਅਤੰ ਿਵੱਚ ਘਮੁਾਨ ਨ� ਮਨੰ ਿਲਆ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਜ ੋਵੀ ਅਮਰਬੀਰ ਸਧੰ ੂਨ� ਿਕਹਾ ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹ।ੈ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨ� ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਹਨ, ਜ ੋਿਕ ਅਮਰਬੀਰ ਸਧੰ ੂਦ ੇਿਬਆਨ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਹੀ ਉਸਦ ੇਵਕੀਲ� ਵਲ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ|

ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਦ ੇਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਪੱਛ�, ਬਸਤੋ ੇਦ ੇਅਖਬਾਰ, ਲਕੋ ਆਵਾਜ਼, ਦ ੇਮੁੱਖ ਪਜੇ ਤ ੇਇੱਕ ਲਖੇ ਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ

ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਮੁੱਖ ਮ�ਬਰ� ਵਲ� ਿਪਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤ ੇਆਧਾਰਹੀਨ ਕਹਾਣੀਆ ਂਪਰਕਾਿਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਹੁਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਦਸ਼ੇ-ਿਵਦਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰ ਨ� ਲਕੋ ਆਵਾਜ਼, ਬਸਤੋ ੇਅਤ ੇਅਖਬਾਰ ਦ ੇਿਹੱਸਦੇਾਰ ਵਕੀਲ ਗਰੁਪ�ੀਤ ਿਗੱਲ ਦ ੇਿਵਰੱਧ 5 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾੱਲਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਬਸਤੋ ੇਨ�

3.5 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨ� ਿਵਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਸਧੰ ੂਤ �ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਇੇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਿਜਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਣੋ

ਦਾ ਦਸ਼ੋ ਲਗਾਇਆ ਹ।ੈ ਇਹਨ� ਿਵਚ� ਕਈੋ ਵੀ ਦਸ਼ੋ ਕਰੋਟ ਿਵਚ ਿਸੱਧ ਨਹ� ਹਇੋਆ ਹ।ੈ

ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਿਨਊਜ਼ ਨਾਲ ਇਟੰਰਿਵਊ ਤ� ਿਪੱਛ�, ਅਿਮਤ ਿਛੱਬੜ ਜਰਨ�ਲ ਬਸਤੋਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹ ੋਿਗਆ।

ਜਦ� ਬਸਤੋ ੇਨ� ਆਪਣ ੇਿਮੱਲਵੁੱਡਸ ਵਾਲ ੇਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੋਲਆ ਤ� ਿਛੱਬੜ ਨ� ਿਸੱਖ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਨਸੁਾਰ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਜ� ਉਸਦ ੇਪਰੈ� ਹੱਥ ਲਗਾਏ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਬਸਤੋਾ ਭਾਵਕੁ ਹ ੋਿਗਆ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਿਕੱਚਨ ਿਵੱਚ ਖੜ�ਾ ਹ ੋਕ ੇਆਪਣ ੇਹੰਝ ੂਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤ ੇਥੜੋ�� ਸਭੰਲਨ ਤ� ਿਪੱਛ� ਿਛੱਬੜ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਿਲਿਵੰਗ ਰਮੂ

ਿਵੱਚ ਲ ੈਿਗਆ|

ਿਛੱਬੜ ਨ� ਉਸ ਤ� ਮਆੁਫੀ ਮਗੰੀ ਤ ੇਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਨ� ਉਸ ਬਾਰ ੇਝਠੂ ਿਕ� ਿਕਹਾ ਹ ੈ| ਬਸਤੋ ੇਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨ� ਉਸਨੂੰ ਮਆੁਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ|ੈ

ਬਸਤੋ ੇਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਸ ਨ� ਕਮੈਰ ੇਦ ੇਅੱਗ ੇਸੱਚ ਬਿੋਲਆ ਹ ੈਤ ੇਇਸ ਸਸੰਾਰ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਵੀ ਬਰੁਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਿਸਰਫ ਤਹੁਾਡ ੇਹਾਲਾਤ

ਤਹੁਾਨੂੰ ਬਰੁਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। “ਮ�ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹ ੈਿਕ ਅਤੰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤ ੇਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ”

ਸਪੰਾਦਕੀ ਨ�ਟ

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਇਟੰਰਿਵਯ ੂਕਰਨ  ਤ� ਕਝੁ ਹਫਤ ੇ ਿਪਛ� ਅਿਮੱਤ  ਿਛਬਰ ਨ� ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਮਨੈਜਮ�ਟ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਸਨ� ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ   ਿਵੱਚ  ਜਬਰਦਸਤੀ  ਿਹੱਸਾ

ਿਲਆ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜ ੋਉਸਨ� ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ,  ਉਸ ਤ� ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ| ਉਸ ਦ ੇਿਬਆਨ, ਜ ੋਉਸ ਨ� ਅਲਬਰਟਾ ਲਾਅ ਸਸੁਾਇਟੀ ਅਤ ੇਐਡਿਮਟੰਨ ਪਿੁਲਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ

ਜ ੋਿਕ  ਉਸਦੀ ਇਟੰਰਿਵਯ ੂਦਰੋਾਨ ਕਹੀਆ ਂਗੱਲ�  ਨਾਲ ਮਲੇ ਖ�ਦ ੇਹਨ, ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਅਤ ੇਉਸਦੀ ਇਟੰਰਿਵਯ ੂਦਰੋਾਨ ਹਾਲਾਤ� ਬਾਰ ੇਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ

ਅਸ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਜੋਨਾ ਦ ੇਮਤੁਾਬਕ ਅੱਗ ੇਤਰੋਨ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈ|




