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ਭਾਗ-ਪਿਹਲਾ   (Part-1) 

ਸਪੇਨ ਵਾਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੱੁਜ7 ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ .... 

ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਰਾਹੀ ਸਾਿਰਆ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਦB ਸੀ... 

ਤੇ ਅਸੀ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁਕ ਰਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿFF ਕੀਤੀ 

ਹੈ.... 

ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤI ਨੀ ਿਲਖ ਸਕਦੇ.... ਪਰ ਿਜਨਾ ਹੋ 

ਸਿਕਆ ਕਰਾਗJ..... 

Source: Whatsapp Groups & Internet. 

Edited by PunjabiLibrary 
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ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਇਥੋ Fੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ..ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ...... 

 
ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤI ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਗਾਥਾ ਆ.ਜਦ ਨO ਜਵਾਨ ਦਾ 

ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ7 ਆਏ ਨੌਜਵਾਨI ਦੀ ਐFਪਰਸਤੀ ਵੇਖੀ ਤI, ਮ ੈਵੀ ਲਾਲਚ ਿ◌ਵੱਚ ਆ ਕੇ 

ਆਪਣੇ Fਿਹਰ ਦ ੇਮFਹੂਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾ ਿਦੱਤਾ! ਏਜੰਟ ਨS  ਵੀ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਝ ਹੀ 

ਿਦਨਾ ਿ◌ਵੱਚ ਸਪੇਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. 

8 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ  ਅਸੀ ਅੱਠ ਨੌਜਵਾਨ ਿਦੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕ ਵਜੇ ਪਹੰੁਚੇ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟ 

ਨਾਲ ਸਾਢ ੇਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ. ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਨS  ਪੇFਗੀ ਵਜੋ ਲੈ ਿਲਆ. ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨS  

ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਿਦੱਲੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿ◌Yੱਤ.ੇ 

ਿਦੱਲੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਏਅਰਪੋਰਟ ਦ ੇਵੇਿਟੰਗ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤ ੇਿਟਕਟI ਫੜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ 

ਿਦੱਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਪਿਹਲਾ ਮਾਲੀ Fਿਹਰ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦ ੇਇਕ ਦੇਸ) ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਮਾਕੋ ਹੈ. 

ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਿਲਆ ਨਹੀ. ਿਕਉਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਏਸ ਨਵ ੇਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜੂ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ. ਪਰ ਿਫਰ ਸਾਡ ੇਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਮੁੰਡੇ ਨS  ਹੋਸਲਾ ਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਪੱੁਛ ਹੀ ਿਲਆ" ਕੇ ਭਾਜੀ 

ਅਸੀ ਤI ਿਸੱਧਾ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਸੀ." 

ਤI ਏਜੰਟ ਕਿਹੰਦਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਮਾਲੀ ਤੋ ਅੱਗੇ ਏ ਸੀ ਗੱਡੀਆ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ. ਿਕਉਕੇ ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਿਮਲਟਰੀ 

ਵਾਿਲਆ ਨਾਲ ਫੁੱ ਲ ਸਿੈਟੰਗ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ.... 

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱੁਪ ਕਰ ਗਏ!!! 

ਏਜੰਟ ਨS  ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ  ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬੈਗ ਫੜਾ ਿਦੱਤੇ , ਕਿਹੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ.. 

ਇਹਨਾ ਬੈਗI ਿਵਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤ ੇਮਸਾਲੇ ਸੀ. ਸਾਨੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨS . ਪਰ 

ਿਫਰ ਸਿੋਚਆ Fਾਇਦ ਿਕਸੇ ਨS  ਮੰਗਵਾਏ ਹੋਣਗੇ. ਕੀ ਪਤਾ ਸਪੇਨ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਾ ਿਮਲਦਾ ਹੋਵੋਗਾ. 

ਅਸੀ ਇੱਕ ਵਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ. ਜਦ ੋਅਸੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਿਡੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ 

ਤI, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ ਇਮੀਗਰੇFਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਪੁਿਛਆ "ਬੇਟੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ" ਅਸੀ ਿਕਹਾ ਜੀ ਮਾਲੀ Fਿਹਰ ਚੱਲੇ 

ਆ. 

ਤI ਉਸਨS  ਿਕਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮਾਲੀ Fਿਹਰ ਜਾਦJ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ ਿਵੱਚ ਆ, ਪਰ ਵਾਿਪਸ ਸਾਰੇ ਬਕਸ ੇਿਵਚ ਹੀ ਆਉਦੇ ਹਨ. 

ਮਾਲੀ ਤੋ ਲਾF ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦ ੋਿਤੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਦਾ . ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਕ ਲਾF ਆਈ ਆ॥ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੜ 

ਜਾਉ ਟਾਇਮ ਹੈਗਾ ਆ.. 

ਅਸੀ ਪਿਹਲਾ ਤਾ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰ ਿਫਰ ਸਿੋਚਆ ਏਵੇ ਡਰਾਈ ਜਾਦB ਆਂ. ਅਸੀ ਤI ਅੱਗੋ ਏ ਸੀ ਵਾਲੀਆ ਬੱਸਾ ਿਵੱਚ 
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ਬੈਠ ਕੇ ਸਪੇਨ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣਾ.... 

ਸੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀ ਜ ਹਾਜ ਫੜ ਿਲਆ... ਮਾਲੀ Fਿਹਰ ਵੱਲ.... 

ਜਦ ਮਾਲੀ Fਿਹਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ ੇਪਹੰੁਚੇ ਤI ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਿਜਆਦਾ ਖਸਤੀ ਸੀ ਕੇ, ਏਦਾ ਲੱਗ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇ ਅਸੀ ਬੰਗੇ Fਹਰ ਦ ੇਬੱਸ ਅੱਡ ੇਤੇ ਘੰੁਮ ਰਹੇ ਹੋਈਏ... 

ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਏਜੰਟ ਰਾਜੇF ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ... ਜਦ ਅਸੀ 

ਬੈਲਟ ਤੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤI ਵੇਿਖਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਸੀ..... ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਇਸ 

ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੋਰੀ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਆ...... 

ਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਥੋੜ ੇਿਜਹੇ ਪੈਸ ੇਿਵਚ ਿਵਕ ਜਾਦJ ਨS .. 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ .......... 

ਭਾਗ-ਦੂਸਰਾ (Part 2) 

ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ  ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ ੋਕੱਢ ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤ ੇਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਸਾਡ ੇਕੋਲੋ ਲੈ ਲਏ. ਤੇ 

ਸਾਨੂੰ  ਅੱਠI ਜਿਣਆ ਨੂੰ  ਚਟਾਈ ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਕੇ .. 

" ਤੁਸੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜਾਣਾ. ਤੁਸੀ ਿਦਨ ਿ◌ਵਚ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਦ-ੋਦ ੋਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆ ਤ ੇਰਾਤ 

ਨੂੰ  ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ. ਸਤਾਈ ਮੁੰ ਿਡਆ ਦ ੇਦ ੋਹੋਰ ਗਰੱੁਪ ਆਉਣੇ ਨS  ਤੇ Fਾਇਦ ਤਹਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਰਿਹਣਾ 

ਪਵੇ....!!!! 

ਅਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱਲ ਵਿੇਖਆ, ਪਰ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨਣ ਤ ੋਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ.. 

ਉਹਨਾ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਫਨੋ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਕੇ " ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤI ਤੁਸੀ 

ਕਿਹਣਾ... ਅਸੀ ਬੜ ੇਨਜਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਿ◌ਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਆ.. ਸਾਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ... ਜੇ ਿਕਸੇ ਨS  ਸੱਚ 

ਦੱਿ◌ਸਆ ਤI ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਗਾ ਿਸੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਘਰ ਹੀ ਜਾਉ..."""" 

ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦ ੇਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਡੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਿਕਉਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਉਹਨਾ 

ਨੂੰ  ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ. ਪਰ ਉਹਨਾ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਨS  ਹੌਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਕੇ ਤਸੁੀ ਸਪੇਨ ਜਰੂਰ ਜਾਵੋਗੇ..... 

ਥੋੜੇ ਹੀ ਿਦਨਾ ਿਵੱਚ ਵੇਖਿਦਆ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ. ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਕਮਰੇ ਸੀ. ਿਤੰਨਾ ਿਵਚ ਬਾਰI ਬਾਰI 

ਮੁੰ ਿ◌ਡਆ ਨੂੰ  ਤਾੜ ਿਦੱਤਾ. 

ਇਹ ਮਕਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਿਨਰਾ ਕੈਦਖਾਨਾ. ਨਾ ਕੋਈ ਿਖੜਕੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਲਈ ਜਾਲੀ. ਰਾਤ ਨੂੰ  ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, 

ਕੇ ਕੋਈ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ... ਥੌੜ ੇਿਦਨਾ ਬਾਦ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਗਏ॥ ਸੋਲI ਸਤਾਰI ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਕਰੀਬ ਛੇ ਸੱਤ ਮੁ◌ੁ◌ੰਡੇ ਡਾਡI ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੌਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ " ਹਏ ਅਸੀ ਤI ਰੋਜ ਿਦਹਾੜੀ ਿਵਚ ਚਾਰ ਚਾਰ 
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ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਤੇ ਕੋਕ ਪੀਦJ ਸੀ... 

ਪਰ ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ.. ਹੁਣ ਸਾਡ ੇਇਹਨਾ ਹਾਲਾਤI ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਧਰਮ ਵੱਲ ਜੋੜ 

ਿਦੱਤਾ. ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਿਧਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ.... ਮ^ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਹੀ ਿਨਤਨS ਮ ਤੇ 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ ਦ ੇਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ.. 

ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਰੋਟੀਆ ਤੇ ਚੌਲI ਨਾਲ ਕੱਿਟਆ...! ਿਫਰ ਨੌ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਸਾਨੂੰ  ਏਜੰਟ ਨS  ਿਕਹਾ- ਕੱਲ 

ਤਹਾਨੂੰ  ਬਮਾਕੋ ਤੋ ਗਾਓ Fਿਹਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤ ੇਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਵ.ੋ ਿਤੰਨ 

ਮੁੰ ਿਡਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ,ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ..... 

ਇਕ ਇਕ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਏਜੰਟ ਨS  ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨੂੰ  ਫੜਾਈ.. ਏਜੰਟ ਦੀਆ ਿਦਤੀਆ ਪੱਖੀਆ ਤ ੇਅਸੀ ਸੋ ਰਹੇ 

ਸੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤI ਅਸੀ ਏ ਸੀ ਬੱਸਾ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ  ਪੱਖੀਆ ਿਕਉ ਫੜਾਈ ਜਾਦI.....???? ਪਰ ਅਸੀ ਪੱੁਿਛਆ ਕੁਝ 

ਨਾ.. 

ਏਜੰਟ ਨS  ਿਕਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ...ਦੋ ਦ ੋਰੋਟੀਆ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣਾ... ਿਕਉਕੇ ਸਫਰ ਲਗਭਗ ਬਾਰI 

ਘੰਿਟਆ ਦਾ ਹੋਣਾ..... ਰਸਤ ੇਿਵਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਨਹੀ ਿਮਲਣਾ... ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ ੇਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਵੀ ਇਥ ੇਛੱਡ ਿਦਉ, 

ਇਹ ਨਾ ਨਹੀ ਿਲਜਾਣੇ..... 

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਡ ੇਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉਠS . ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁFੀ ਿਵੱਚ ਕੜਾਹ ਪਰFਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ.. ਤ ੇਅਰਦਾਸ 

ਕੀਤੀ ਅਸੀ ਇਥੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਥੋਡ ੇਸਰੂਪ ਇਥ ੇਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ.. 

ਪਰ ਜਦੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤI ਮੂੰ ਹ ਿ◌ਵਚੋ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ.. ਿਕਰਪਾ ਕਿਰਓ.. 

ਅਰਦਾਸ ਿਪੱਛੋ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਰਨਜੀਤ ਤੂੰ  ਗੁਟਕੇ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ..... 

ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਏ... 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਟੈਕਸੀਆ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋ ਬੱਸ ਅੱਡ ੇਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਵੱਡੀਆ ਟੂਿਰਸਟ ਬੱਸਾ ਲੱਗੀਆ ਸੀ. ਪਰ ਜਦੋ ਿਵਚ 

ਵੜ ਕੇ ਬੈਠS  ਤI ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਕੇ ਨਾ ਏ ਸੀ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੱਖਾ.... ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਏਜੰਟ ਨS  ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ 

ਿਦੱਤੀ ਕੇ Fੀਸ ੇਵੀ ਨਹੀ ਖੋਲਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ ਕਰਨS  ਿਕਉਕੇ ਤੁਹਾ◌ੇਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਆ ਤੇ 

ਸਖਤਾਈ ਬਹੁਤ ਆ...... 

ਸੋ ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਗਰਮੀ ਿਵਚ. ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸੀ ਬੱਸ ਿ◌ਵਚ,,,,, ਜੇ ਕੋਈ 

ਥੌੜਾ ਿਜਹਾ ਵੀ Fੀਸਾ ਖੋਲਦਾ ਤI ਬਾਕੀ ਰੋਲਾ ਪਉਣ ਲੱਗ ਜਾਦJ. ਕੇ "ਤੂੰ  ਸਾਨੂੰ  ਵੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਾਲ..." 

ਗਰਮੀ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁੰ ਡ ੇਤI ਉਲਟੀਆ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ..... 

ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਿਗਆ... ਪੁਿਲਸ ਨS  ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਪਾਸੇ ਲਵਾ ਲਈ. ਪਰ ਿਫਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਦ 

ਏਜੰਟ ਨS  ਪੈਸ ੇਦਾ ਲੈ ਦ ੇਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਉਥ ੋਕਢਵਾਇਆ..... 
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ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ  ਸੱਤ ਕੁ ਘੰਿਟਆ ਬਾਦ ਫੇਰ ਪੁਿਲਸ ਨS  ਰੋਕ ਿਲਆ... ਤੇ ਸਾਡ ੇਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋ ਲਏ ਤ ੇਸਾਨੂੰ  ਸ^ਤੀ ਜਿਣਆ ਨੂੰ  

ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਿਵੱਚ ਲਾ ਿਲਆ...... 

ਿਫਰ ਏਜੰਟ ਨS  ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਤੇ◌ੇ ਸਾਨੂੰ  ਰਾਤ ਨੂੰ  ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੈ ਤਿੁਰਆ ਉਥੋ.... ਅਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀ 

ਪੱੁਿਛਆ ਉਸਨੂੰ  ... ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਇਕ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਲੈ ਵਿੜਆ.... ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੱਸ ਿਵਚ ਹੀ ਸੀ...... 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ... 

 

ਭਾਗ - 3 (Part 3) 

ਮੌਤ ਦਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ 

ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਿ◌ਵਚ ਅਸੀ ਤੁਰਦੇ ਗਏ.. ਲ਼ਗਾਤਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ. ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਉਥ ੇਬੈਠ ਗਏ. 

ਤੇ ਨਾਲ ਿਲਆਦੀਆ ਸੁਕੀਆ ਦ ੋਦ ੋਰੋਟੀਆ ਲੂਣ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੀਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣ ਿਨਕਲ ਿਗਆ 

ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰI ਨੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. 

ਕਈ ਮੁੰ ਡੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ " ਅੱਗੇ ਿਕੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਆ??? ਸਾਡੀ ਤI ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਆ.."" 

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਰੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁFਿਕਲ ਸੀ. ਸਾਨੂੰ  ਬੈਿਠਆ ਨੂੰ  ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ.. ਏਜੰਟ ਨS  

ਹੁਣ ਿਝੜਕਾ ਮਾਰੀਆ ਤ ੇਸਾਨੂੰ  ਤੁਰਨ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ.ਅਸੀ ਿਫਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ..  

ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਆ ਿਗਆ. ਸਾਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤ ੋਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਿਦਸ ਿਰਹਾ. 

ਸਮੁੰ ਦਰ ਿ◌ਵਚ ਛਟੋੇ ਸਟੀਮਰ ਖੜੇ ਸੀ. ਅਸੀ ਸੋਿਚਆ " Fੁਕਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਾਗJ" 

ਪਰ ਜਦ ਅਸੀ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਕੰਢ ੇਖੜੇ ਸੀ ਤI ਅਫਰੀਕਨ ਏਜੰਟ ਨS  ਿਕਸ ੇਨੂੰ  ਫੋਨ ਕੀਤਾ. ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ 

ਜਹੀ ਚੱਪੂ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਆ ਗਈ.... 

ਏਜੰਟ ਨS  ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ... 

" ਿਕਸੇ ਨS  ਬੋਲਣਾ ਨਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਤੇ ਬਾਰI ਬਾਰI ਜਿਣਆ ਨS  ਇਸ ਬੇੜੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾ 

ਵੀ... ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ"" 

ਸਾਡ ੇਪੈਰI ਹੇਿਠਓ ਜਮੀਨ ਿਨਕਲ ਗਈ ਕੇ ਅਸੀ ਬਾਰI ਜਣੇ ਟੁਟੀ ਜਹੀ ਬੇੜੀ ਿ◌ਵਚ ਿਕੱਦਾ ਉਸ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਗJ.. 

ਇਕ ਤI ਬੇੜੀ ਛੋਟੀ, ਉਤੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੋਰੀ, ਉਤੋ ਰਾਤ ਵੀ ਹਨS ਰੀ...! ਬੇੜੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕੇ ਮਸਾ ਛ ੇਕੁ ਬੰਦ ੇਬੈਠ 

ਸਕਦੇ ਸੀ.... 

ਪਰ ਏਜੰਟ ਮੁਤਾਿਬਕ ਬਾਰI ਮੁੰ ਡੇ ਹੀ ਬੈਠਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਸੀ... ਕੋਈ ਬੈਠ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਡਰਦਾ. ਹਾਰ ਕੇ ਏਜੰਟ ਖੁਦ 
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ਬੇੜੀ ਿ◌ਵਚ ਵੜ ਿਗਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਗਾਲI ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ. ਕਿਹੰਦਾ ਆਉਣਾ ਤI ਆਉ ਨਹੀ ਤI ਮੈ ਚਿਲਆ....... 

ਅਖੀਰ ਰੋਦੇ ਰੋਦੇ ਬਾਰI ਮੁੰਡੇ ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਿਜੰਨਾ ਿਵੱਚ ਮੈ ਵੀ ਸੀ.....  

ਬੇੜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁਲਾਰੇ ਜਹੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਿਫਰ ਥੜੋੀ ਜਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਿਜਆਦਾ ਿਡੱਕੇ ਡੋਵੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ. 

ਮਲਾਹ ਸਾਨੂੰ  ਗੱੁਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤ ੇਕਿਹੰਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਲੋ ਨਾ, ਨਹੀ ਤI ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਗੇ॥...... 

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਚੱੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠS  ਰਹੇ. ਬੇੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਵਚ ਪੈਦI ਸੀ.. ਇੰਨS  ਤੰਗ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਵਾਿਹਗੂਰੁ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਬੇੜੀ ਦਸੂਰੇ ਿਕਨਾਰੇ ਪਹੰੁਚ ਗਈ. ਇਸ ਤਰਾ ਿਤੰਨ ਗੇੜ ੇਲੱਗੇ ਤ ੇਸਾਿਰਆ 

ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੀ ਰਹੀ.. 

ਪਰ ਜਦੋ ਏਜੰਟ ਨS  ਸਾਿਰਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤI ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਘੱਟ ਸੀ. ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤI ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਯੂ ਪੀ 

ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਆ..ਅ◌ਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਕਤ ੇਨਜਰ ਨਹੀ ਸੀ ਆਉਦਾ, ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ.. 

ਿਫਰ ਅਫਰੀਕਨ ਏਜੰਟ ਨS  ਮੋਬਾਇਲ ਕੱਿਢਆ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ  ਫਨੋ ਕੀਤਾ. ਤI ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਰੇਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਲੈਡ ਕਰੂਜਰ ਿਤੰਨ ਗੱਡੀਆ ਆ ਗਈਆ. ਸਾਨੂੰ  ਏਜੰਟ ਨS  ਫਟਾਫਟ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਕਹਾ. ਪਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਯੂ ਪੀ ਵਾਲੇ 

ਮੁੰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਤI ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ  ਗਾਲI ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਿਪਆ. ਅਸੀ ਡਰਦ ੇਮਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਿ◌ਵਚ ਬੈਠ ਗਏ.. ਗੱਡੀਆ 

ਤੁਰੰਤ ਤੁਰ ਪਈਆ.... 

ਗੱਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਭੱਜੀਆਂ. ਅਸੀ ਡਰਦ ੇਸਾਰੇ ਸਮ ੇਹੋਏ ਸੀ. ਤੜਕੇ ਿਜਹੇ ਗੱਡੀਆ ਿਸਧੀਆ ਇਕ ਮਕਾਨ ਿ◌ਵਚ 

ਵਾੜ ਿਦਤੀਆ.. ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ....  

ਜਦੋ ਅਸੀ ਗੱਡੀਆ ਿਵਚੋ ਉਤਰੇ ਤI, ਮਕਾਨ ਿ◌ਵਚ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਮੁੰ ਡ ੇਪਿਹਲਾ ਬੈਠS  ਹੋਏ ਸੀ. ਪੰਦਰI ਪੰੁਡ ੇਬੰਗਲਾਦੇFੀ 

ਪੰਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੀਗਰੋ ਸਨ.. 

ਜਦੋ ਅਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨੂੰ  ਿਮਲੇ ਤI ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ..ਕਿਹੰਦੇ" ਭਾਅ ਜੀ 

ਸਾਨੂੰ  ਇਥੇ ਬੈਿਠਆ ਨੂੰ  ਪੰਜ ਮਹੀਨS  ਹੋ ਜੇ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ  ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੇਨ" 

ਤੇ ਨਾ ਹਾ ਸਾਨੂੰ  ਘਰਿਦਆ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਿਦੰਦੇ. ਬੱਸ ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਿਦੰਦੇ 

ਆ...... 

ਅਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤI, ਦ ੋਨੀਗਰੋ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜI ਮੁੰ ਿਡਆ ਨੂੰ  ਘੜੀਸਦ ੇਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ 

ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਲਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. 

ਅਸੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇFਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ.ਇਸ ਿਪਛੋ ਸਾਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਸਤ̂ੀ ਮੁੰ ਡ ੇਿਸਰਫ਼ 

ਆਿਪਸ ਿਵਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ. ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਨਹੀ... 

ਉਧਰੋ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦ ੇਉਚੀ ਉਚੀ ਰੌਦ ੇਸਾਨੂੰ  ਸੁਣਦ ੇਸੀ... 

ਅਸੀ ਅਜੇ ਉਤੇ ਬੈਠS  ਹੀ ਸੀ ਕੇ ਇੰਨS  ਿਚਰ ਨੂੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ ਿਵਛਿੜਆ ਯੂ ਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਰਾਜੇਸ ਤ ੇ
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ਅਜੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਆ ਿਗਆ... ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਖੁF ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ.. 

ਿਫਰ ਯੂ ਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰ ਡ ੇਨS  ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ  ਰਾਹ ਿ◌ਵਚ ਪੁਿਲਸ ਨS  ਫੜ ਿਲਆ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ  ਆਹ ਏਜੱਟ ਪੈਸ ੇਦੇ 

ਕੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਿਲਆਏ ਨS ..... 

ਉਧਰੋ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰ ਡੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ 

ਭੇਜ ਿਦਉ....  

ਰਾਜੇF ਦੇ ਕਿਹਣ ਤ ੇਉਹ ਮੁੰ ਡ ੇਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆ ਗਏ. ਪਰ ਏਜੰਟ ਨS  ਿਕਹਾ ਕੇ ਤਹਾਨੂੰ  ਅਜੇ ਸਪੇਨ ਨਹੀ ਭੇਜ 

ਸਕਦੇ, ਿਕਉਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਪੇਮ^ਟ ਨਹੀ ਕੀਤੀ... 

ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਏਜੰਟ ਚਲੇ ਗਏ...... 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ......... 

 

ਭਾਗ 4 (Part 4) 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਤI ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਇੱਥੇ ਰਿਹ ਜਾਣਾ ਸੀ.... ਸ ੋਮ^, ਕਾਲੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ, 

ਧਰਿਮੰਦਰ,ਮਨਪਰੀਤ, ਜੀਤੇ ਤੇ ਗੜFੰਕਰ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਨS  ਦਸ ਦਸ ਡਾਲਰ ਮਦਦ ਵਜੋ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰI ਨੂੰ  

ਿਦਤ.ੇ... 

ਉਹਨਾ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਮੁFਿਕਲ ਹੋਣਾ""" ਸ ੋਿਧਆਨ 

ਨਾਲ ਰਿਹਓ.... 

ਅਸੀੀ ਿਕਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ  ਤI ਿਕਹਾ ਸੀ ਕੇ ਤੁਸੀ ਏ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵਚ ਸਪੇਨ ਜਾਵੋਗੇ.... ਸੋ ਸਾਨੂੰ  ਤI ਕੋਈ ਮFੁਿਕਲ 

ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ... 

ਤI ਉਹਨਾ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਿਵਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ  ਿਕਹਾ.." ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਹੀ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਹੁ◌ੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ.ੋ....!!!! 

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਣੁਨ ਲੱਗੇ! 

ਉਹਨਾ ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਏਜੰਟਾ ਨS  ਹੁਣ ਤਹਾਨੂੰ  ਅਲਜੀਰੀਆ ਨਹੀ, ਮੁਰਤਾਨੀਆ ਦੇF ਵੱਲ ਤੋ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਜਾਣ ਲਈ 

ਤਹਾਨੂੰ  ਚਾਰ ਿਦਨ ਲੱਗਣੇ ਨS , ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ  ਰਸਤ ੇਿਵਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਿਮਲਣਾ! ਬੱਸ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ, ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਨਹੀ 

ਿਮਲਣਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਕੁਰਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੂੰ ਹ ਵੀ ਨਾ ਧੋਣਾ, ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ 

ਪੀਣਾ. ਿਜੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਏਨਾ ਕੁ ਪੀਣਾ. ਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡੌਕਰ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ 

ਜਾਦJ ਨS ...... 
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ਇਸ ਤਰਾ ਉਹਨI ਸਾਨੂੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਤੇ ਅਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿ◌ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਗ ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਗੱਲਾ 

ਸੁਣੀਆਂ..... 

ਰਾਤ ਿਤੰਨ ਲ̂ਡ ਕਰੂਜਰ ਗੱਡੀਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਿ◌ਵਚ ਆਈਆ. ਨੀਗਰੋ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀਆ ਿਵਚ 

ਰੱਖਣਾ Fੁਰੂ ਕਪ ਿਦੱਤਾ. 

ਿਤੰਨ ਡਰੰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਅਤੇ ਦਸ ਦਸ ਕੈਨੀਆ ਵੀਹ ਵੀਹ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਰੱਖ ਲਈਆ. ਸਾਡ ੇਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਦੋ 

ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਿਕਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ ਚੌਲਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ.. ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਡੱਬੇ ਸਬਜੀ ਦੇ, ਦਸ ਿਕਲੋ ਖੰਡ, ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਕਟ 

ਿਕਲੋ ਿਕਲੋ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਰਖ ਿਦਤ.ੇ... 

ਇੰਨS  ਿਚਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬਦਮਾF ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਸਫਾਰੀ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਆਇਆ, ਿਜਸਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ.. ! ਇਸ ਬੰਦ ੇਦ ੇਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੰਨ ਮਨੈ ਵੀ ਸਨ. 

ਸਾਨੂੰ  ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਿਰਆ ਦਾ ਬੋਸ ਆ.. ਤ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਆ॥॥॥ 

ਇਹ ਏਜੰਟਾ ਕੋਲੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਦFੇਾ ਿਵਚ ਮੁੰ ਡ ੇਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ..! ਉਸ ਨੂੰ  ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਬਲਾਉਦੇ ਸੀ. ਿਕਉਕੇ 

ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਿ◌ਵਚ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ...... 

ਉਸਨS  ਿਤੰਨ ਗੱਡੀਆ ਿ◌ਵਚ ਦ ੋਦ ੋਡੌਕਰ ਤ ੇਦ ੋਗੱਡੀਆ ਿਵਚ ਬਾਰI ਬਾਰI ਮੁੰ ਡ ੇਿਬਠਾਉਣ ਦਾ ਇFਾਰਾ ਕੀਤਾ. ਤ ੇ

ਇਕ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤੇ.... 

ਉਹਨਾ ਡੌਕਰI ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ. ਿ◌ਸਰ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਪੱਗ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਸੀ, ਿ◌ਸਰਫ਼ ਅੱਖI ਹੀ ਿਦਸਦੀਆ 

ਸੀ. ਉਹਨਾ ਦ ੇਕੱਦ ਵੀ ਛੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਤਾ Fਕਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆ ਸੀ... ਰੰਗ ਸਾਿਰਆ ◌ਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਿਤੰਨਾ ਦੇ 

ਹੱਥ ਿ◌ਵਚ ਵੀਯਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਵਰਗੇ ਫੋਨ ਸੀ. ਉਹਨਾ ਨS  ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦ ੇਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋ ਏ ਸੀ..... 

ਜਦੋ ਅਸੀ ਬਾਰI ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਬੈਠS  ਤI ਜਗਾ ਥੜੋੀ ਹੋਣ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ. ਸਾਡੀਆ ਲੱਤI 

ਬਾਹਰ ਲਮਕਦੀਆਂ ਸਨ. ਆਪਣੀਆ ਬਾਹਵI ਅਸੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਪਰ ਰੱਖ ਲਈਆ, ਿਕਉਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ  ਕੋਈ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀ ਸੀ...! ਅੀ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਹਮੇ ਹੋਏ ਬੈਠS  ਸੀ.... 

ਜਦੋ ਸਾਡੀਆ ਗੱਡੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆ ਤI ਿਪੱਛ ੇਰਿਹ ਗਏ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰ ਡ ੇਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁੰ ਡੇ cਚੀ ਉਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ 

ਪਏ..! ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਖਜFਾ ਸੀ ਕੇ Fਾਈਦ ਹੀ ਇਹਨਾ ਿ◌ਵਚੋ ਕੋਈ ਬਚੇ. ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਿਨਕਲ 

ਿਗਆ.... 

ਹਾਜੀ ਨS  ਡੌਕਰI ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡ ੇਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਦਸ ਿਮੰਟ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤ ੇਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆ ਗੱਡੀਆ 

ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਏ.... ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਤੇ ਅਲੀ ਸਫਾਰੀ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਏ. ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡ ੇਤ ੋਅੱਗੇ ਲ਼ੰਘ 

ਗਈ. ਤ ੇਜਦੋ ਸਾਡੀਆ ਗੱਡੀਆ ਮਕਾਨ ਿ◌ਵਚੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲੱਗੀਆ ਤਾ ਅਸੀ ਪੱ◌ੰਜਾਬੀ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨS  ਰੌਿਦਆ 

ਰੌਿਦਆ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਮ ਜੋਰ ਨਾਲ " ਬੋਲੇ ਸੋ ਿ◌ਨਹਾਲ" ਿਕਹਾ. ਿਪੱਛ ੇਰਿਹ ਗਏ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਸਿਤ d◌ੀ ਅਕਾਲ 
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ਦਾ ਗਰਜਦਾਰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ..........ਤੇ ਗੱਡੀਆ ਚੱਲ ਪਈਆ... 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ..... 

 

ਭਾਗ ਪੰਜਵਾ ( Part 5 ) 

 
ਗੱਡੀਆਂ ਿਜਉ ਹੀ ਦੜੌੀਆ, ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਿਕਉਕੇ ਨਾ ਤਾ ਗੱਡੀਆ ਉਪਰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਸੀ ਤੇ ਨI ਹੀ ਤਰਪਾਲ. 

ਗੱਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ ਭਜਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸੀ. ਅਸੀ ਸਚੋਦੇ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ ਕੇ ਗੱਡੀਆ ਏਨੀਆ ਤੇਜ ਿਕਉ ਭਜਾ 

ਰਹੇ ਹਨ. ਨਾ ਚੱਜ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਿ◌ਸਰਫ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ....! ਰੇਤਾ ਦੀ ਲੀਹI ਤ ੇਗੱਡੀਆ ਭੱਜੀਆ ਜਾ 

ਰਹੀਆ ਸੀ..... 

ਸਪੀਡ ਤI ਤੇਜ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਤੋ ਕੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ. ਇਸ ੇਤਰਾ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਿਗਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਤI ਸਾ◌ੇ ਿ◌ਵਚੋ ਰਛਪਾਲ ਬਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਿਡੱਗ ਹੀ ਿਪਆ, ਪਰ ਉਸਨS  ਹੱਥ ਪਾਈ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 

◌ੱਚਲਦੀ ਤੇਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਨਾਲਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਜੋਰ ਨਾਲ ਬਾਹ7 ਫੜ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਉਪਰ ਿਖੱਚ 

ਿਲਆ. ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਕI ਮਾਰ ਉਠS ॥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਆਿਪਸ ਿ◌ਵਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ.. ਿਕਉਕੇ 

ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ " ਸਿਤਨਾਮ ਵਾਿਹਗੁਰੂ " ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ... 

ਅਸੀ ਰਾਤ ਨੌ ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਵਜੇ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਿ◌ਵਚ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ.... ਉਹਨਾ 

ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨੂੰ  ਕਹਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਨਾ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਬੱਸ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ.... 

ਅਸੀ ਸਾਿਰਆ ਨS  ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਲ਼ ਨੂੰ  ਵਿੇਖਆ . ਿਕਉਕੇ ਨਾ ਤI ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ 

ਿਵਛਾਉਣ ਨੂੰ  , ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ... ਅਖੀਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ 

ਗਏ.... 

ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰਾ ਸੀ ਕੇ, ਿਦਨS  ਤI ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ. ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਦB ਸੀ... ਸੋ ਠੰਡ 

ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆ ਛਾਤੀਆ ਭਾਰ ਲੰਮੇ ਤਾ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਨੀਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਅ◌ਾਉਣੀ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ 

ਆਈ... 

ਮੈਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵI, ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਤੇ ਿਝਕੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ... 

"ਸੱਚੇ ਪਾਤFਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚੇ ਲੈ" ਅ◌ਾਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਰਦਾਸI ◌੍ਿ◌ਨਕਲ ਰਹੀਆ ਸੀ... ਿਜੰਨਾ ਘਰਿਦਆ ਲਾਗੇ ਕਦੀ 

ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਵੇਿਖਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾ ਘਰਿਦਆ ਨੂੰ  ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿ◌ਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਪਨS  ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ 
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ਕਰਕੇ, ਅ◌ਾਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲI ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.." ਮੇਰੀ ਮI, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ; ਅੱਜ ਮਨੈੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  

ਤਹਾਡੀ ਿਕੰਨੀ ਲੋੜ ਆ.... ਅੱਜ ਤਹਾਨੂੰ  ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ  ਿਮਲਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ. ਅਸੀ ਘਰ ਿ◌ਵਚ ਕਦੀ ਬਹੀ ਰੋਟੀ 

ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਸੁੱ ਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ॥.... 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ... 

ਜਦੋ ਸਵੇਰੇ ਪੱ◌ੰਜ ਵੱਜੇ ਤI ਡੌਕਰI ਨS  ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ  ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇFਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀਆ ਗੱਡੀਆ 

ਿ◌ਵਚ ਬੈਠ ਜਾਓ... 

ਅਸੀ ਉਠ ਪਏ ਸਾਡ ੇਿਵਚੋ ਿਕਸ ੇਨS  ਵੀ ਨਾ ਮੂੰ ਹ ਧੋਤਾ, ਨਾ ਕੁਰਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ.... ਅਸੀ ਅਜੇ ਗੱਡੀ 

ਿ◌ਵਚ ਬੈਠ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆ.... ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁੰ ਡੇ ਤI ਚੀਕI ਮਾਰਦ ੇਹਏ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਚੜੇ.. 

ਸਾਡ ੇਿਵਚ ਰਛਪਾਲ ਿਸੰਘ ਬਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀਰੂ ਮੋਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰੋ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਨ; ਇਹਨਾ ਨS  

ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਿਦਲੀ ਹੀ ਕਟਵਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ. ਪਰ ਪੱਗI ਅਜੇ ਕੋਲ ਸਨ. ਅਸੀ ਫਟਾਫਟ ਪੱਗI ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ 

ਬੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਲੱਤI ਡੌਕਰI ਵੱਲੋ ਿਦੱਤੇ ਰੱਸ ੇਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈਆ... ਤI ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੁਲਾਿਰਆ ਨਾਲ ਥੱਲੇ 

ਨਾ ਿਡੱਗ ਜਾਈਏ.. 

ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤ ੇਬੜੇ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸੀ.. ਪਰ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਿਕਤੇ ਗਲਤੀ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਿ◌ਡੱਗ ਜਾਵ ੇਤI ਇਹ ਡੌਕਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀ ਸੀ.... 

ਿਜਧਰ ਦੀ ਅਸੀ ਲ਼ੰਘ ਰਹੇ ਸੀ. ਚਾਰੇ ਪਾਸ ੇਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਿਦਸਦਾ. ਜੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤI ਉਹ ਸੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟ ੇ

ਦਰਖੱਤ ਬਗੈਰ ਪੱਿਤਆ ਤ7, ਪਰ ਧੱੁਪ ਇੰਨੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ ਸੀ.... 

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਆਪਣੀਆ ਕਮੀਜI ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਿਕਉਕੇ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਉਠਦਾ ਸੀ ਤ ੇ

ਅੱਖI ਿਵਚ ਪੈਦI ਸੀ. ਇਸੇ ਤਰਾ ਅਸੀ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਚਲਦੇ ਗਏ..... 

ਜੋ ਗੱਡੀ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਤI ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਜੜੀ ਿਮਿਲਆ. ਸਾਡੇ ਡੌਕਰI ਨS  ਬੱਕਰੀਆ 

ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਬੱਕਰੀ ਚੱੁਕ ਲਈ.. 

ਅਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕੇ ਇਹਨਾ ਬੱਕਰੀ ਿਕਉ ਚੱਕੀ ਹੈ. ਿਫਰ ਵੇਖਿਦਆ ਹੀ ਵੇਿਖਆ ਡੌਕਰI ਨS  ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤI ਬੰਨ 

ਿਦੱਤੀਆ... ਅਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਚੱੁਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ... 

ਿਫਰ ਉੁਹਨਾ ਨS  ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਕਰਕੇ, ਗੱਡੀ ਿ◌ਵੱਚੋ ਇਕ ਿਤੱਖਾ ਦਾਤ ਕੱਢ ਿਲਆਦI..... 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ....... 
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ਭਾਗ ਛੇਵI (Part-6) 

 
ਡੌਕਰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ  ਿਤੱਖੇ ਦਾਤ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ.. 

ਅਸੀ ਹਲਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੇਿਖਆ. ਬੱਕਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰI ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਸੀ 

ਸਾਰੇ ਸਿਹਮੇ ਹੋਏ ਬੈਠS  ਰਹੇ. ਪਰ ਡੌਕਰ ਬੜੀ ਬੇਖੌਫੀ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ... 

ਅਖੀਰ ਉਹਨਾ ਬੱਕਰੀ ਅੱਧੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧਮੋਈ ਜਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ. 

ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁੱ ਚੜ ਿਰਹਾ ਸੀ. 

ਸਾਨੂੰ  ਬੇਜੁਬਾਨ ਬੱਕਰੀ ਤ ੇਤਰਸ ਬਹੁਤ ਆਇਆ... ਪਰ ਅਸੀ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸI?? ਸ ੋਅਸੀ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਹੋਰ 

ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿFਸ ਕੀਤੀ... 

ਅਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਿ◌ਵਚ ਸI. ਸੋ ਧੱੁਪ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਿਪਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈ. 

ਪਰ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਿ◌ਸਰਫ ਦੋ ਹੀ ਬੋਤਲI ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਸਨ. ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਧੱੁਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋਈਆ ਪਈਆ ਸਨ. 

ਛੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਕੋਲ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸੀ, ਜੇ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਗਦਾ ਤI ਦੂਸਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਹ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ  ਲਾ ਲੈਦI.. ਿਫਰ ਉਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰ ਡਾ ਬੋਤਲ ਖੋਹ ਲੈਦI ਕੇ "ਅਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ" 

ਅਸੀ ਇਕ ਤI ਬੈਠS  ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ, ਉਤੋ ਧੱੁਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਸੀ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਦੇ ਮਨ ਿ◌ਵਚ ਕੋਈ 

ਿਵFਵਾF ਨਹੀ ਸੀ ਕੇ ਅਸੀ ਸਪੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ... . ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇ " ਹੇ ਸੱਚੇ 

ਪਾਤFਾਹ ਸਾਨੂੰ  ਿਕਤੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਮੰਦਰ, ਨਿਹਰ ਜI ਿਫਰ ਛੱਪੜ ਹੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤI ਜੋ ਅਸੀ ਰੱਜ ਕੇ 

ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕੀਏ.... ਿਕਉਕੇ ਧੱੁਪ ਤੇ ਦੁੱ ਖ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵ ੇਤI.... 

ਜਦੋ ਦੁਿ◌ਪਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਿਜਆਂ ਤI ਡੌਕਰI ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਤੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛਾਵ ੇਬੈਠ ਗਏ. ਅਸੀ ਸਤ̂ੀ 

ਮੁੰ ਡੇ ਧੱੁਪ ਿ◌ਵੱਚ ਤਪੇ ਅਤ ੇਿਜਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਤੇ ਹੀ ਿਡੱਗ ਪਏ.... ਡੌਕਰI ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਿਝੜਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ◌ੇ 

ਅਰਬੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ ਿਕਹਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉ..... 

ਸਾਿਡਆ ਸਾਿਰਆਂ ਿ◌ਵਚੋ ਬੀਰੂ, ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ , ਿਕੰਦਾ ,ਗੋਪੀ ਤੇ ਹੋਰI ਨS  ਿਹੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋ ਕੰਿਡਆਂ ਵਾਲੀ 

ਿਕੱਕਰਾ ਦੀਆ ਲੱਕੜਾ ਤੜੋੀਆ, ਤ ੇਿਫਰ ਰੇਤ ਦਾ ਚੱੁਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਪਤੀਲਾ ਚੋਲI ਦਾ ਬਣਾਇਆ.. 

ਇਹ ਿ◌ਮਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ^ਤੀ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨS  ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕੜFੀ ਚੋਲਾ ਦੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਿਮਿਲਆ.... ਪਰ ਭੁੱ ਖ ਿਪਆਸ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕੇ ਅਸੀ ਪੰਦਰਾ ਪੰਦਰI ਕੜਛੀਆਂ ਚੋਲ ਤੇ ਦਸ ਦਸ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ 

ਸੀ..... 
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ਇੰਨS  ਕੁ ਖਾਣ ੇਨਾਲ ਅਸੀ ਵੱਿਡਆ ਮੁੰ ਿਡਆ ਤI ਸਬਰ ਕਰ ਿਲਆ, ਪਰ ਿਨੱਕੇ ਿਮੰਡੇ ਿਜੰਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਾਰI ਅਠਾਰI 

ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਿਫਰ ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਬੱੁਕਲ ਿ◌ਵਚ ਲੈ ਕੇ ਹੋਸਲਾ ਿਦੱਤਾ... 

" ਵੀਰ ਅਸੀ ਥੋੜ ੇਿਦਨਾ ਨੂੰ  ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਿਫਰ ਉਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਗੇ ਤ ੇਪੀਵਾਗੇ..... 

ਅੱਗੋ ਮੁੰਡੇ ਰੋ◌ੇਦੇ ਕਿਹੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾ ਡੌਕਰI ਨੂੰ  ਕਹੋ ਕੇ ਅਸੀ ਸਪੇਨ ਨਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ  ਵਾਿਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ 

ਿਦਉ.... 

ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਹੋਸਲਾ ਦੇ ਕੇ Fਾਤ ਕੀਤਾ... ਜਦੋ ਸਾਨੂੰ  ਦ ੋਿਦਨ ਇਸੇ ਤਰਾ ਭੁੱ ਖੇ ਿ◌ਪਆਿਸਆ ਨੂੰ  ਹੋ ਗਏ ਤI ਅਸੀ 

ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੇ " ਹੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ  ਪੁਿਲਸ ਹੀ ਫੜ ਲਵ,ੇ ਇਸਤੋ ਿਜਆਦਾ ਭੁੱ ਖ ਿਪਆਸ ਹੋਰ 

ਬਰਦਾF ਨਹੀ ਹੰੁਦੀ" 

ਮਨਪਰੀਤ ਲੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਐਮI ਆਲੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੌੜਾ ਹੀ ਰਿਹ 

ਿਗਆ. 

ਡੌਕਰ ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ ਪੰਜ ਟਾਇਮ ਨਮਾਜ ਪੜਦ,ੇ ਪੰਜ ਟਾਇਮ ਹੱਥ ਮੂੰ ਹ ਧੌਦJ ਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਗੱਡੀਆ ਉਪਰ ਧੱੁਪੇ ਿਬਠਾਈ 

ਛੱਡਦ.ੇ..!! ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਿਜਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੌਕਰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੌ ਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦ,ੇਸਾਨੂੰ  ਉਹੋ ਦ ੇਿਦਆ 

ਕਰਨ ਪੀਣ ਨੂੰ ... ਅਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡੌਕਰI ਨੂੰ  ਪੱੁਛਦੇ.... 

" ਅਸੀ ਮੋਰਾਕੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਦ ੋਪਹੰੁਚਣਾ" 

ਅੱਗੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਅਰਬੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ" ਵਾਹਦ ਬੱੁਕਰਾ ਈਛਂ◌ਾ ਅੱਲਾ"  

ਜਦੋ ਅਸੀ ਦਸੂਰੇ ਿਦਨ Fਾਮ ਨੂੰ  ਸੱਤ ਕੁ ਵਜੇ ਰੇਤ ਦ ੇਪਹਾੜ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚੇ, ਤI ਸੂਰਜ ਿਛਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਮ ਵੀ 

ਠੰਡਾ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ. 

ਜਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੇਤ ਦ ੇਪਹਾੜ ਕੋਲ ਰੁਕੀਆ ਤI ਉਸ ਪਹਾੜ ਦ ੇਨS ੜ ੇਰੇਤ ਿ◌ਵਚ ਛੱਪੜ ਵਾਗ ਪਾਣੀ ਖੜਾ 

ਨਜਰ ਆਇਆ... ਿਜਸ ਿ◌ਵਚ ਛੋਟੀਆ ਛੋਟੀਆ ਸੁੰ ਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ 

ਗੰਦਾ ਸੀ..  

ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋ ਿਬਨਾ ਅਸੀ ਇੰਨS  ਤੰਗ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀ ਇੰਨS  ਖੁF ਹੋਏ ਕਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ... 

ਪਿਹਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤFਾਹੴ ਦ ੇਚਰਨI ਿਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਫਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ..... ਤ ੇਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨੀਆ ਭਰ ਲਈਆ....... 

 
ਭਾਗ ਸੱਤਵI ( Part- 7) 
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ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਿਪੱਛੋ ਅਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਹੀ ਖਰਾਬ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਸਵਾਦ ਇਸ ਤਰਾ ਸੀ 

ਿ◌ਜੱਦਾ ਖੰਡ ਘੋਲੀ ਹੋਵੇ. ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕੇ ਰੇਤ ਿ◌ਵਚ ਪਾਣੀ ਿਕਵ ੇਆ ਿਗਆ?? ਿਕਉਕੇ ਉਥ ੋਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦ ੇ

ਸੀ ਕੇ ਸਤਾਰI ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਹ ਨਹੀ ਿਪਆ. ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤFਾਹ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ.... 

ਅਸੀ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦJ ਤੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਿਫਰ ਤੁਰ ਪੈਦJ.. Fਾਮ ਨੂੰ  ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਸ ੌਜਾਦJ. ਸੌਣ ਤੋ 

ਪਿਹਲਾ ਕਿਹੰਦ ੇਕੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ.. 

ਸਵੇਰੇ ਫੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਉਠ ਕੇ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਖਾਿਧਆ ਪੀਤੀਆ ਗੱਡੀਆ ਿ◌ਵਚ ਬੈਠ ਜਾਦJ..ਦੁਪਿਹਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ. ਇਸ 

ਤਰਾ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ... 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਿ◌ਵਚ ਇਕ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਉਸਤੋ ਬਾਦ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨਹੀ ਬੱਸ ਰੇਤ ਦ ੇਪਹਾੜ ਹੀ ਆਏ..ਚਾਲੀ 

ਪੰਜਾਹ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਬਾਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਿਤਆ ਤ ੋਬਗੈਰ ਰੱੁਖ ਆਉਦI ਸੀ.. 

ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਰੱੁਖ ਆਉਦਾ ਡੌਕਰ ਸਾਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ...." ਲ਼ੱਕੜਾ ਤੜੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਰੱਖ ਲਵੋ 

ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀ ਆਉਣਾ" 

ਅਸੀ ਸਾਿਰਆ ਨS  ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਲੱਕੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆ.. ਤੇ ਿਫਰ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਹੋਰ ਅ◌ੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਿਕਉਕੇ 

ਤੰਗ ਤਾ ਪਿਹਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ.. 

ਇਸ ਤਰਾ ਚੱਲਿਦਆ ਚੱਲਿਦਆ ਇਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ. ਉਸ ਿਦਨ ਤੇਰI 

ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਤੇ ਿਦਨ ਦ ੇਿਗਆਰI ਵੱਜੇ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਿਗਆਰਾ ਵਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, FਾਮI ਦ ੇਪੰਜ ਵੱਜ ਗਏ. ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ 

ਨਾ ਹੋਇਆ. FਾਮI ਨੂੰ  ਛੇ ਕੁ ਵਜੇ ਡੌਕਰI ਨS  ਿਕਹਾ ਕੇ " ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਦ ੋਗੱ◌ੀਆ ਿਵਚ 

ਵੰਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ... 

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ. ਸਾਨੂੰ  ਇਸ ਤਰਾ ਲੱਗਾ ਿਜਵੇ ਜੱਜ ਨS  ਮਤੌ ਦੀ ਸਜਾ ਸਣੁਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ.. 

ਿਕਉਕੇ ਤੰ◌ਂਗ ਤI ਅਸੀ ਪਿਹਲਾ ਿਤੰਨ ਗੱਡੀਆ ਿ◌ਵਚ ਸੀ. ਤ ੇਦੋ ਿ◌ਵਚੋ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਪਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀ 

ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ... 

ਅਸੀ ਹੁਣ cਨੀ ਜਣ ੇਇਕ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਤੇ ਅਠਾਰI ਜਣੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਸੀ. ਅਸੀ ਿਕੰਨS  ਤੰਗ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਿਸਰਫ 

ਅਸੀ ਜਾਣਦ ੇਸੀ. ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦ ੇਮੁੰ ਡ ੇਬਹੁਤ ਰੌਦ ੇਸੀ. ਸਾਡੇ ਧੱੁਪ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱੁਲਾ ਤੇ ਝੱਗ ਜੰਮੀ 

ਹੋਈ ਸੀ... ਅੱਖਾ ਿ◌ਵਚ ਰੇਤਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ.  

ਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਿਮਲਦਾ, ਨਾ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ.. ਗੱਡੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਤਾ ਿ◌ਵਚ ਫਸ 

ਜਾਦੀਆਂ. ਤਾ ਸਾਨੂੰ  ਉਤਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਦI. ਿਕੰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾ ਤI ◌ਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਸੀ ਰੇਤਾ ਤ.ੇ. ਰੇਤ ਦ ੇ

ਪਹਾੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ੋਅਸੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤI ਸਾ◌ੇ ਪੈਰ ਿ◌ਵਚ ਖੱੁਭ ਜਾਦJ... 

ਇਸ ਤਰਾ ਸਾਨੂੰ  ਰੇਤ ਦ ੇਜੰਗਲਾ ਿ◌ਵਚ ਛੇ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ. ਛ ੇਿਦਨਾ ਿ◌ਵਚ ਅਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਿਚੜੀ ਤੇ ਨਾ 



                                                               

                                                           ਸਪੇਨ ਵਾਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ...ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੁੱ ਜ7               

 

ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੇਿਖਆ. ਹੁਣ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਕ ਿਗਆ ਸੀ. ਪਿਹਲਾ ਤI ਅਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦ ੇਸੀ ਕੇ  

ਸਾਨੂੰ  ਪੁਿਲਸ ਹੀ ਫੜ ਲਵੇ.... 

ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ 

"ਹੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ  ਮਤੌ ਹੀ ਦੇ ਦਵ"ੇ 

ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ  ਚੌਲ ਤ ੇਪਾਣੀ ਿਸਰਫ ਿਜੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦੰਦ ੇਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀ. ਅਸੀ ਛੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ 

ਕੱਟੇ. ਜਦਿਕ ਸਾਨੂੰ  ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾ ਨS  ਿਕਹਾ ਸੀ ਕੇ ਤੁਸੀ ਚਾਰ ਿਦਨਾ ਬਾਦ ਸਪੇਨ ਹੋਵੋਗੇ.... 

ਸੱਤਵੇ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ  ਡੌਕਰ ਕਿਹੰ◌ੰਦੇ ਹੁਣ ਤਸੁੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇF ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਓ. ਇਕ ਪਾਸ ੇਮੁਰਤਾਨੀਆ ਦੇF ਹੈ , ਤ ੇਦਸੂਰੇ 

ਪਾਸੇ ਮੋਰਾਕੋ ਦFੇ. ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾ ਿਵਚਕਾਰ ਸਹਾਰਾ ਦੇF ਿ◌ਵਚ ਹੋ.... 

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ ੋਵੱਡਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਸਹਾਰਾ ਦੇF ਿ◌ਵਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀ ਰੇਤ ਤੋ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਿਲਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ. 

ਡੌਕਰ ਕਿਹੰਦੇ ਅੱਜ Fਾਮ ਨੂੰ  ਤਹਾਨੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇF ਦ ੇਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਥਰI ਦ ੇਪਹਾੜ ਕੋਲ ਤਹਾਨੂੰ  ਿਤੰਨ ਗੱਡੀਆ ਲੈਣ 

ਆਉਣਗੀਆ! ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀ ਮੋਰਾਕੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਸਪੇਨ... 

ਸਾਨੂੰ  ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਿਫਰ ਿਦਖ ਿਰਹਾ ਸੀ.... 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ..... 

 

ਭਾਗ 8 ( Part-8 ) 

 
ਸੋ ਜੀ ਅਸੀ ਤੇਈ-ਤੇਈ ਮੁੰ ਡੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆ ਿ◌ਵਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠS  ਸੀ. ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੈੂੰ  ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀ ਭੁੱਲਦੀ. 

ਅਸੀ Fਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਿ◌ਵਚ ਬੈਠS  ਬੈਠS  ਰਾਤ ਬਾਰI ਵਜੇ ਬਾਰਡਰ ਦ ੇਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ. 

ਡੌਕਰI ਨS  ਗੱਡੀਆ ਰੋਕ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾਵ ਤੇਈ-ਤੇਈ ਮੁੰ ਿਡਆ ਦਾ ਲਾਇਨਾ ਬਣਾ ਲਈਆ...ਅਸੀ ਅਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤ ੋਵੀਹ 

ਪੱਚੀ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਸੀ. ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਿਕਹਾ," ਨਾ ਿਕਸ ੇਨS  ਉਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਖੜਾਕਾ 

ਕਰਨਾ!!! ਬੱਸ ਤੁਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਪੇਨ ਪਹੰੁਚ ਜਾਉਗੇ. ਤਹਾਨੂੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਰਾਕੋ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਪਾਰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆ 

ਿਰਹਾ. ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣੀਆ ਸਨੋS  ਦੀਆ ਮੁੰ ਦਰੀਆ, ਚੈਨੀਆ ਲਾ ਕੇ ਦ ੇਿਦਉ, ਿਕਉਕੇ ਘੜੀਆ ਤ ੇਸੋਨS  ਦੀ ਚਮਕ 

ਬਹੁਤ ਆ...!!! 

ਇਸ ਤਰਾ ਸਾਡੀਆ ਘੜੀਆ ਉਤਾਰ ਲਈਆ ਗਈਆ. ਮਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਸਨੋS  ਦੀ ਮੁੰ ਦਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ.. ਥੌੜ ੇ

ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ  ਦ ੋਲਾਇਨI ਦੇ ਿਵਚ ਤੋਰ ਿਲਆ. ਦਸ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਪੈਰਾ ਭਾਰ ਿ◌ਬਠਾ ਲੈਦੇ ਤ ੇ, ਅੱਧੇ 

ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਿਫਰ ਤੋਰ ਲੈਦJ... 
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ਭੁੱ ਖੇ ਿਪਆਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ. ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਨੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਜਦ ੋਅਸੀ ਪੈਰਾ 

ਭਾਰ ਬੈਠਣ ਤ ੋਬਾਅਦ ਉਠਣ ਲੱਗਦੇ ਤI ਸਾਡੀਆ ਲੱਤI ਸੁੱਤੀਆ ਹੰੁਦੀਆ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਿਵਚਾਰੇ ਮੂੰ ਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪੈਦJ... 

ਅਸੀ ਦੋ ਦੋ ਪੈਟI ਕਮੀਜI ਪਾਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ 

ਇਸ ਤਰਾ ਸਾਨੂੰ  ਰੀਤ ਦੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੋਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਕਿਹੰਦੇ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਨਹੀ ਹੋਣਾ, ਿਕਉਕੇ ਅਗਲਾ 

ਡੌਕਰ ਅੱਜ ਤਹਾਨੂੰ  ਲੈਣ ਨਹੀ ਆਇਆ. 

ਅਸੀ ਥੱਕੇ ਟੁੱ ਟੇ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਤੇ ਿਫਰ ਸ ੌਗਏ.. 

ਹੁਣ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਰੋਜ ਹੀ ਚਲਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਜ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ... ਅਸੀ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਦJ 

ਤੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱ ਟ ੇਗੱਡੀਆ ਿ◌ਵਚ ਬੈਠ ਜਾਦJ.... ਗੱਡੀਆ ਰੋਜ ਦਸ ਬਾਰI ਘੰਟੇ ਚਲਦੀਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਪਾਿਸਓ ਬਾਰਡਰ 

ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿFF ਕਰਦ.ੇ ਪਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੰੁਦ.ੇ 

ਿਮਸਾਲ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਜੱਦI ਅੱਜ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡੌਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿFF ਕਰਨ, ਜI ਿਫਰ ਜੰਮ ੂਵੱਲੋ.. 

ਇਸ ਤਰਾ ਜਦੋ ਅਸੀ ਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਮਾਰਦੇ, ਤI ਸਾਡ ੇਪੈਰI ਦ ੇਿਨFਾਨ ਰੇਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਦJ.., 

ਿਫਰ ਦਸੂਰੇ ਿਦਨ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਿਮਲਟਰੀ ਪੈਰI ਦੇ ਿਨFਾਨ ਵੇਖਦੀ ਤI, ਪੱੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਤ ੇਿਫਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 

ਿ◌ਵਚ ਿਜਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਿਦੰਦੀ.... 

ਇਸ ਤਰI ਸਾਨੂੰ  ਇਹ ਡੌਕਰ ਭੇਡI ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਗ ਲੱਦ ਕੇ ਏਧਰ ਉਧਰ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਿਪਆਇਆ ਘਮਾਉਦ ੇ

ਰਿਹੰਦੇ, ◌੍ਤ ੇਬਾਰਡਰ ਤੋ ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟ ੇਿਪੱਛ ੇਸਾਨੂੰ  ਧੱੁਪ ਿ◌ਵਚ ਉਤਾਰ ਿਦੰਦ.ੇ. ਅਸੀ ਧੱੁਪ ਤ ੋਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ 

ਕਮੀਜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਿਸਰ ਉਪਰ ਲੈ ਲੈਦJ. ਇਹ ਡੌਕਰ ਸਾਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਦJ, ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ 

ਆਉਦJ.. ਅਸੀ ਇਹ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਕੱਟੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਮਣਤੀ ਦਾ ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਲ ਵੀ..  

ਿਜੱਥੇ ਰੇਤ ਿ◌ਵਚ ਅਸੀ ਰਿਹੰਦ ੇਸੀ, ਉਥ ੇਛੋਟ ੇਛਟੋੇ ਬੂਝੇ ਤ ੇਸੱਪ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਦੀਆ ਰੱੁਡI ਹੰੁਦੀਆ ਸੀ... ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀ 

ਸੱਪ ਵੇਖੇ ਵੀ ਤ ੇਮਾਰੇ ਵੀ.... 

ਿਫਰ ਇਕ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਦੇF ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਜੇ ਤੇ ਰਾਜੇF ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ... ਡੌਕਰ ਦ ੇਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ ਫਨੋ 

ਤੇ.... ਉਹਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ...... ਤ ੇਮੈਨੂੰ  ਪੱੁਛਣ ਲੱਗੇ ..... 

" ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤI ਨਹੀ"" 

ਮੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਿਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਿਸਰਫ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ  

ਿਦੰਦ.ੇ... ਅਸੀ ਰੇਤ ਿ◌ਵਚ ਿਦਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ, ਰੇਤ ਿ◌ਵਚ ਹੀ ਰਾਤ......... 

ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਹੱਦ ਤੋ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਤ ੇਰਾਤ ਨੂੰ  ਠੰਡ ਹੰੁਦੀ ਸੀ.....ਿਦਨ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਸਾਡੀ ਰੋਜ 

ਮੌਤ ਤ ੋਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਿਕਉਕੇ ਪੱਥਰ ਦ ੇਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਤੋ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਤ ੇਰੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 
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ਦਰਖੱਤ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ..... 

ਰਾਤ ਨੂੰ  ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਡ ੇਛਾਤੀਆ ਭਾਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਦੇ ਠੰਡ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ. ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹਵਾ 

ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਚੌਲ ਵੀ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਸੀ, ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਿਸਰ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ. 

ਰਾਤ ਨੂੰ  ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੇਤ ੇਨਾਲ ਭਰ ਜਾਦJ... 

ਚੌਦI ਪੰਦਰਾ ਿਦਨਾ ਬਾਦ ਅਸੀ ਡੌਕਰਾ ਦੀਆ ਿਮੰਨਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ" ਜਾ ਸਾਨੂੰ  ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਿਦਉ, ◌ਾ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ  

ਫੜਵਾ ਿਦਉ"!!!! 

ਅੱਗੋ ਸਾਨੂੰ  ਡੌਕਰ ਮਜਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦੇ " ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਿਪਛਾਹ ਨਹੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਉਗੇ""" 

ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ  ਜੀ...... 

 

ਭਾਗ 9 (Part-9 ) 

 

ਸਾਡਾ ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਭੈਣ ਭਰਾਵI ਨੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮI ਦੇ ਹੱਥI ਦੀਆ ਰੋਟੀਆ ਨੂੰ  ਤਰਸਦੇ ਸੀ. ਜਦੋ 

ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਭੱੁਖ ਲਗਦੀ ਤI ਸਾਨੂੰ  ਰੋਟੀ ਤI ਿਮਲਦੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਰ ੇਮੰੁਿਡਆ ਨS  ਇਕੱਠS  ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆ ਰੋਟੀਆ ਦੀਆ ਗੱਲਾ 

ਗੱਲਾ ਕਰ ਕਰ ਹੀ ਿਢੱਡ ਭਰ ਲੈਣਾ... ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਬਝਾਉਣ ਲਈ ਠੰਡੇ ਿਮੱਠS  ਜਲ ਦੀਆ ਛਬੀਲI ਦੀਆ ਗੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆ.. 

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ: 

"ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਸਾਨੂਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਿਪਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆ ਪੀਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀ 

ਛੱਡਾਗJ.., ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਿ◌ਵਚ ਹੀ ਕੱਟਾਗੇ. ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਲਵਾਗੇ ਅਤੇ 

ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਗੇ ਕੇ ਕਈੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਉ, ਿਕਉਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਇਹਨਾ ਗੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਏਸ ਰਤੇ ਦੇ 

ਜੰਗਲ ਿ◌ਵਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਕ,ੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਪਾਣੀ 

ਨੂੰ  ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾ ਿ◌ਵਚ ਅਸੀ ਛਬੀਲI ਲਾਉਦੇ ਹਾ. ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਭੱੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿ◌ਵਚ ਅਸੀ ਭੱੁਿਖਆ ਲਈ 

ਲੰਗਰ ਲਾਉਦੇ ਆ. ਇਥੇ ਅਸੀ ਛਾਵੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ  ਤਰਸਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀ ਲੋਕI ਲਈ ਸਰਾਵਾ ਬਣਾਈਆ ਆ.. 

ਜਦੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਥੌੜੇ ਥੌੜੇ ਚੌਲ ਿ◌ਮਲਦੇ ਤI ਅਸੀ ਪਿਹਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਿਫਰ ਚੌਲ ਖਾਦJ.. ਇਸ ਤਰਾ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋ 

ਪਿਹਲਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦ.ੇ ਭਾਵੇ ਅਸੀ ਸ̂ਤੀ ਮੰੁਡੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ, ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀ ਸੀ., ਭਾਵੇ ਘਰਿਦਆ ਤੋ ਬਹੁਤ 

ਦੂਰ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨS ੜੇ ਸੀ. 

ਿਕਉਕੇ ਇੰਨੀ ਿਜਆਦਾ ਧੁੱਪ, ਭੱੁਖ, ਿਪਆਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ  ਕਈੋ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀ ਸੀ 
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ਲੱਗੀ. ਅਸੀ ਭੱੁਖੇ ਿਪਆਸੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਿਨਤਨS ਮ ਕਰਦ,ੇ ਅਤੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦ.ੇ. 

ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨS  ਜਨਮ ਿਲਆ.... 

ਅੱਦ ਸਾਨੂੰ  ਪੰਦਰI ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਰਤੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਨੂੰ . ਅਸੀ ਸੈਤੀ ਮੰੁਡੇ ਅਲੱਗ ਬਾਠS  ਸੀ ਤੇ ਨੌ ਨੀਗਰੋ ਮੰੁਡੇ ਸਾਡੇ ਤੋ◌ੋ ਸੌ 

ਗਜ ਦੂਰ ਬੈਠS  ਸੀ.  

ਜਦੋ ਅਸੀ ਨੀਗਰੋ ਕੋਲੋ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤI ਉਹਨਾ ਬੱਸ ਇਕ ਹੀ ਬੋਤਲ ਿਦੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ..... 

ਅਸੀ ਿਕਹਾ ਤੁਸੀ ਨੌ ਜਣੇ ਉ, ਤੁਸੀ ਅੱਧੀ ਕੈਨੀ ਰੱਖ ਲਵੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਨੂੰ  ਦੇ ਦਵੋ.... 

ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ " ਇਕ ਕੈਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇਕ ਸਾਡੀ" 

ਿਫਰ ਵੀ ਜਦੋ ਅਸੀ ਕੈਨੀ ਨੂੰ  ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤI ਨੀਗਰੋ ਨS  ਿਬੱਕਰ ਨੂੰ  ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਪੈ ਗਏ. ਉਹਨਾ ਨਾਸ ਕਾਫੀ 

ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ. ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੰੁਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ. ਹੁਣ ਨੀਗਰੋ ਡਰ ਗਏ. ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਅੱਧੀ ਕੈਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਦੱਤੀ 

ਤੇ ਡੇਢ ਅਸੀ ਲੈ ਆਏ... 

ਉਸ ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਤੋ ਬਾਦ ਨੀਗਰੋ ਸਾਰੀ ਸਾਜੇ ਤੋ ਡਰਦੇ ਨਾ ਸੱੁਤ,ੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋ. ਸਾਨੂੰ  ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  

ਰਾਤ ਿਕਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ..... 

ਮੈ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਅਸੀ ਛਬੀਲI ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਿਪੱਛੇ ਲੜ ਰਹੀ ਆ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ. 

ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਿ◌ਵਚੋ ਕਈ ਮੰੁਡੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੌਦੇ... ਿਕਉਕੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰੁਡੇ ਸੌ ਜਾਦJ. ਤਾ ਕਈ ਮੰੁਡੇ 

ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਦJ.... ਜਦੋ ਅਸੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗਣਾ ਤI ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ.. ਿਫਰ ਅਸੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕੇ ਕਈ 

ਸੀਜੇ ਿ◌ਵਚੋ ਪਾਣੀ ਚੋਰ ਆ...  

ਿਫਰ ਅਸੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਕਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾੰਵੇ???? "ਹੱਲ ਿ◌ਨਕਲ ਆਇਆ". ਹੁਣ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆ 

ਕੈਨੀਆ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਰਤੇ ਿ◌ਵਚ ਇਕ ਟੋਆ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਹਠੇI ਦੱਬ ਿਦੰਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਉਪਰ 

ਸੌ ਜਾਦJ... 

ਰੇਤ ਦੇ ਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਿ◌ਵਚ ਸਾਨੂੰ  ਉਹਨਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰਾ ਯੂਰੋ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਿਜਨਾ ਡਰ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ 

ਸੀ. ਅਸੀ ਿਤੰਨ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਿਗਲਾਸ. ਅਸੀ ਸਾਿਰਆ ਨS  ਅ◌ਾਪੋ ਅ◌ਾਪਣੀਆ ਬੋਤਲI ਰੱਖੀਆ ਸੀ, ਿਜਸ 

ਿ◌ਵਚ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਬਚਾਾ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. 

ਿਫਰ ਪੱਚੀ ਿਦਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਦਸਵੀ ਵਾਰ ਨਵੇ ਡੌਕਰ ਡਕੌੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਏ. ਤੇ ਿਕਹਾ "ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਡੀਆ ਿ◌ਵਚ 

ਬੈਠO " 

ਅਸੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਿਤਆਰੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਜੇ ਸੀ. ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨੀਗਰੋ ਜਦ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਬੈਠS  ਤI ਡਕੌਰI ਨS  

ਸਾਡੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ. ਿਫਰ ਨੀਗਰੋਆ ਨੂੰ  ਬਾਹ7 ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਅਸੀ ਤਹਾਨੂੰ  ਲੈਣ ਆਉਦੇ ਆ.. 
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ਉਹਨI ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਗਰੋ cਚੀ cਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ. ਉਹ ਡਕੌਰI ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ "ਸਾਨੂੰ  ਵੀ ਲੈ ਜਾਉ"????? 

ਪਰ ਡੌਕਰI ਨS  ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਗਾਲI ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਕੁਣ ਲਈ ਿਕਹਾ. ਉਹਨਾ ਨੀਗਰੋਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਣਾ 

ਿਨਕਲ ਿਗਆ, ਪਰ ਡਕੌਪ ਉਹਨਾ ਨੀਗਰੋਆ ਨੂੰ  ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ... " ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਿਪੱਛੋ ਕੀ 

ਬੀਤੀ ਹੋਵੋ.... 

ਜਦ ਵਾ ਸਾਡੀਆ ਗੱਡੀਆ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਦੀਆਂ, ਤI ਗੱਡੀਆ ਦੀਆ ਲਾਈਟI ਬੰਦ ਹੁੰ ਦੀਆ ਸੀ. ਅੱਜ ਅਜੇ ਅਸੀ ਵੀਹ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਸੀ ਤI ਵੇਿਖਆ ਕੇ ਡੌਕਰ ਛੋਟੇ ਛਟੋੇ ਦਰੱਖਤI ਿ◌ਵਚੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦJ ਸੀ. 

ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਗਆਰI ਦਾ ਟਾਇਮ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਜਾਦੀ ਜਾਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਟੋਏ ਿ◌ਵਚ ਫਸ ਗਈ. ਉਥੇ ਚੀਕ ਿਚਹਾੜਾ ਪੈ 

ਿਗਆ. ਪਰ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਬਚਾ ਿਲਆ... 

ਡੌਕਰI ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਚੱੁਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਏੋ ਿ◌ਵਚੋ ਗੰ◌ੱਡੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਿਫਰ ਤੁਰ ਪਏ. ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਉਹਨਾ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚੋ 

ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾ ਬਣਾ ਲਈਆ. ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿ◌ਵਚ ਸਭ ਤੋ ਅੱਗੇ ਮ̂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਮਿਹਤਪੁਰ 

ਉਲੱਦਣੀ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ. ਡਕੋਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀ...... 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ... 

ਭਾਗ 10 (Part-10 ) 

ਰਾਤ ਦ ੇਇੱਕ ਡਢੇ ਵਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਅਸੀ ਿਸਰਫ ਅੱਧਾ ਿਕੱਲੋਮੀਟਰ ਿਪੱਛੇ ਸੀ।ਇੱਕ ਛਟੋੀ ਿਜਹੀ ਿਕੱਕਰ ਦੇ ਿਪੱਛ ੇਤੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਾਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤ ੇਫੌਜੀਆ ਦੀਆ ਗੱਡੀਆ ਥੋੜ ੇਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਘੰੁਮਦੀਆ ਸੀ।ਉਨਾ ਗੱਡੀਆ ਦੇ ਉਪਰ 

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ ਲਾਈਟ ਸੀ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੌਜੀ ਖੜੇ ਿਦਸਦੇ ਸਨ।ਸਾਨੂੰ  

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜਦੋ ਲਾਈਟਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾ ਫੌਜੀਆ ਨੂੰ  ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀਆ 

ਚਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੰ◌ੂ ਪੈਦੀ,ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਦੇ।ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੌਕਰ ਮੋਰਾਕੋ ਦੇ 

ਬਾਰਬਰ ਤੇ ਸ ੌਗਜ ਿਪੱਛ ੇਸੀ।ਉਹ ਸਾਨੰ◌ੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੰ◌ੂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇੱਥ ੇਖੜੋ ਮ ੈਮੋਰਾਕੋ ਦੇ ਫੌਜੀ 

ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੈਟੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਮੈ ਹੁਣ ੇਆਇਆ॥ਅਸੀ ਅਜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਸੀ ਿਕ 

ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਮਲਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਈ।ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਤ ੇਪੈਿਦਆ ਹੀ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਿਮਲਟਰੀ ਨS  

ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਿਦੱਤੀ,ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਡੌਕਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਥੱਲੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ।ਅਸੀ ਸਮਿਝਆ ਿਕ 

ਇਹ ਡੌਕਰ ਤਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਡ ੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੌ ਅੱਗੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦ ੇਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਪਏ।ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਿਮਲਟਰੀ ਨS  

ਸਾਡ ੇਉਤ ੇਵੀ ਸਤਾਰI ਅਠਾਰI ਗੋਲੀਆ ਚਲਾਈਆ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਨS  ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੰ◌ੂ ਬਚਾ 

ਿਲਆ।ਮੈ ਸੌਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਦ ੇਸਰੂਪ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ,ਤਾ ਹੀ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇ ਬਚਾਅ ਹੋ 
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ਿਗਆ। 

ਮੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਹਮੇਸਾ ਪਾਕੇਟ ਬੈਲਟ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ ਦਆੁਲੇ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲੈਦਾ ਸੀ। ਅਸੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ।ਇੱਕ 

ਿਕੱਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨ ਤ ੋਬਾਅਦ ਅਸੀ ਸਾਹ ਿਲਆ।ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤI ਭੁੱ ਖ ਤੇ ਿ◌ਪਆਸ ਵੀ ਜIਦੀ 

ਲੱਗੀ।ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਤ ੇਰiਦੇ ਸੀ।ਮੌਤ ਹਮੇਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਛIਵਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰI ਚ ਰਿਹੰਦੀ 

ਸੀ,ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਦਾ ਮਿਹਰI ਭਿਰਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰਿਹਦਾ ਸੀ,ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਮ ੌਤ ੋਬਚਦੇ ਰਹੇ।  

ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਿਹਬੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ॥ ਿਤਸ ਨO  ਮਾਿਰ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ॥ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੌਕਰI ਨਾਲ ਆਹਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 

ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ,ਤੁਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ੇਿਕਉ ਸੀ ? ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚ ਤੁਹਾਨੰ◌ੂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਸੀ...।ਅਸੀ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀ ਿਕਹੜਾ ਸਾਨੰ◌ੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਅੱਗੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਐ.ਂ...। ਤਸੁੀ ਤI ਕਿਹੰਦ ੇਸੀ ਸਾਡੀ 

ਮੋਰਾਕੋ ਿਮਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੈਿ◌ਟਗ ਹੈ...। ਡiਕਰ ਕਿਹੰਦਾ- ਸਾਡੀ ਸਗੀਰ ਮਧੀਰ (ਛਟੋੇ ਅਫ਼ਸਰ) ਨਾਲ ਸੈਿਟਗ ਹੈ, ਪਰ 

ਲੱਗਦੈ ੳਥ ੇਕਬੀਰ ਮਧੀਰ (ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ) ਆ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ।ਸਾਨੰ◌ੂ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਬੀਰ 

ਮਧੀਰ ਤ ੇਸਗੀਰ ਮਧੀਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀ ਡੌਕਰਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸI।  

ਇੱਹ ਡiਕਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਭਾਵ ੇਪੰਜ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ ਪੜਦ ੇਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸ ੌਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ 

ਸੀ।ਸਾਨੰ◌ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਦੱਸਦ,ੇਸਗ7 ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦ ੇਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੰੁਦਾ।ਹੁਣ 

ਅਸੀ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਆਪਣੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ।ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਥੱਕੇ ਟੁੱ ਟ ੇਪਏ ਸੀ।ਤੁਰਨ 

ਨੰ◌ੂ ਿਦਲ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਦੀ ਸਾਡ ੇਤੇ ਿਕਰਪਾ ਸੀ।ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ 

ਸੀ।ਸਾਨੰ◌ੂ ਿਫਰ ਡੌਕਰਾ ਨS  ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਿਲਆ।ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ।ਭੁੱ ਿਖਆਂ ਤ ੇਿਪਆਿਸਆ ਨੰ◌ੂ 

ਅੱਜ ਸਾਨੰ◌ੂ ਸਤਾਈਵI ਿਦਨ ਹੋ ਿਗਆ।ਦਸ ਵਾਰ ਮੋਰਾਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਡੌਕਰ ਸਾਨੰ◌ੂ ਡੌਕੀ ਮਾਰਨ 

ਗਏ।ਸਤਾਈ ਿਦਨI ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨS  ਵੀ ਕਦ ੇਬਰੱF ਨਹੀ ਕੀਤਾ,ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਧੋਤਾ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸ ੇਨS  ਕੁਰਲੀ 

ਕੀਤੀ।ਬਸ ਭੁੱ ਖੇ ਿਢੱਡ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਜਾਦ ੇ

।ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਚਾਰ ਵਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠS  ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰ◌ੂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਉਹਨI ਸਾਨੰ◌ੂ ਦੋ 

ਵਜੇ ਇੱਕ ਿਕੱਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ।ਹੁਣ ਅਸੀ ਅੱਕ ਗਏ ਸੀ।ਅਸB ਸਾਿਰਆ ਨS  ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ 

ਅੱਜ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੌਕਰI ਨਾਲ ਮੋਰਾਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੌਕੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀ ਜਾਣਾ,ਭਾਵੇ ਸਾਨੰ◌ੂ ਗਾਲI 

ਕੱਢਣ ਤ ੇਭਾਵੇ ਕੱੁਟਣ।ਅਸੀ ਕੀਤ ੇਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋ ਨIਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।ਡੌਕਰ ਸਾਨੰ◌ੂ ਰੇਤ ਿਵੱਚ 

ਿਕੱਕਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਿਕ ਡੌਕਰI ਦ ੇਇੰਟਰਨk ਸਨਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ ਤ ੇਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਦੇਸ ਵਾਲੇ 

ਏਜੰਟ ਅਜੇ ਤ ੇਰਾਜੇਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਿਗਆ। ਜਦ ਮ^ ਫਨੋ ਫਿੜਆ ਰਾਜੇਸ ਏਜੰਟ ਮੈਨੰ◌ੂ ਪੱੁਛਣ ਲੱਗਾ-ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ? 

ਤੁਸੀ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ....। ਮੈ ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਰ7ਦੇ-ਰ7ਦੇ ਨS  ਗਾਲI ਕੱਢਦੇ ਉਸ ਨੰ◌ੂ 

ਿਕਹਾ,ਤੰ◌ੂ ਤI ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਏ ◌਼ ਸੀ ◌਼ ਗੱਡੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ੈਤ ੇਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਿਟੰਗ ਐ, ਪਰ ਸਾਡੇ 
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ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨS  ਸਤਾਰI ਅਠਾਰI ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ .....ਅਸੀ ਦੌੜ ਕੇ ਮਸੀ ਬਚੇ....ਅਸੀ 

ਅੱਜ ਤ7 ਬਾਅਦ ਕਦ ੇਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀ ਜਾਣਾ...ਸਾਡ ੇਕੋਲੋ ਭਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੳ, ਪਰ ਸਾਨੰ◌ੂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ 

ਭੇਜ ਿਦੳ...। ਰਾਜੇਸ ਏਜੰਟ ਚੱੁਪ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਫਰ ਠਰੰਮੇ ਿਜਹੇ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, 

ਅਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ ਹI ਿਕਉਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੋਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਦੇਸ ਤ ੋਅਸੀ ਸ^ਤੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਮੋਰਾਕੋ 

ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨS । ਪਤਾ ਨਹੀ ਤਹੁਾਡੀ ਿਕਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੋਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸ^ਤੀ 

ਮੁੰ ਡੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀ ਦ ੋਿਦਨ ਹੋਰ ਠਿਹਰੋ ਅਸੀ ਉਹਨI ਡੌਕਰI ਨੰ◌ੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹI ਿਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸ^ਤੀ 

ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰ◌ੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਿਦੳ......। ਅਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸI ਿਕ ਇਹਨI ਨS  ਤI ਸਤਾਈ ਿਦਨI ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਵਾਰ 

ਡੌਕਰ ਬਦਲੇ ਨS  ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਆਂ-ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲI ਨS  ਮੋਰਾਕੋ ਦ ੇਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ 

ਲਈ ਸਾਡਾ ਿਫਰ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।..... 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ .... 

 

ਭਾਗ 11 (Part-11 ) 

 

ਹੁਣ ਸਾਨੰ◌ੂ ਮਾਲੀ ਦੇਸ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਜੈ ਤੇ ਰਾਕੇਸ ਨS  ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਿ◌ਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਜਰਰੂ 

ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨI ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਿਕ ਮੋਰਾਕੋ ਬਾਰਡਰ ਤ ੇਿਮਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨI ਨS  ਰਜੋੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਸੀ ਰਾਤ ਨੰ◌ੂ ਤੁਹਾਨੰ◌ੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਿਕ ਿ◌ੲਹਨI ਿਦਨI ਿ◌ਵੱਚ 

ਸਖਤਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਫੇਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਸੀ ਕੁੱਲ ਿਗਆਰI ਵਾਰ ਮੋਰਾਕੋ ਦੇ 

ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ। ਿਗਆਰਵੀ ਵਾਰ ਡਕੌਰ ਸਾਨੰ◌ੂ ਰਾਤ ਨੰ◌ੂ ਦੋ ਗੱਡੀਆ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਿਜਸ ਗੱਡੀ ਚ ਮੈ 

ਸੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਮੰੁਡੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਿਵੱਚ ਸਤਾਰI ਮੰੁਡੇ ਬੈਠS  ਸਨ। ਅਸੀ ਵੀਹ ਮੰੁਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਅਜੇ ਵੀਹ ਪੰਝੀ ਿਕੱਲੋਮੀਟਰ 

ਦੂਰ ਸੀ ਜਦੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਨੰ◌ੂ ਿਦੱਸਣੋ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀ 

ਦੋ ਘੰਟੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੰ◌ ੂਕੱਢਦੇ ਰਹ,ੇ ਪਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀ ਿਨਕਲੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰI ਵੱਜ ਗਏ। ਸਾਨੰ◌ੂ ਡੌਕਰ ਕਿਹੰਦੇ 

ਤੁਸੀ ਸੌਣਾ ਨਹੀ ਬੇਲਿਛਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰI ਥੱਲੋ ਰੇਤਾ ਕੱਢੋ.....। ਸਾਨੰ◌ੂ ਰਤੇੇ ਿਵੱਚੋ ਗੱਡੀ ਕੱਢਿਦਆ ਨੰ◌ੂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਪੰਜ 

ਵੱਜ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਮਸI ਹੀ ਗੱਡੀ ਿਨਕਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀ 

ਘਬਰਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਏੋ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਿਕੱਥੇ ਗਏ। ਪ। ਡੌਕਰI ਨੰ◌ੂ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾਪਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੰ◌ੂ ਕਿਹੰਦੇ 
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ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹ,ੈ ਤੁਸੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉ.....ਅਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੰ◌ੂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਦੇ ਹI।  

ਸਾਨੰ◌ੂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੀ ਉਹਨI 

ਸਤਾਰI ਬੰਿਦਆਂ ਨੰ◌ੂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ। ਉਹਨI ਨੰ◌ੂ ਿਮਲਣ ਿਪੱਛੋ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀ ਪੁੱ ਿਛਆਂ, ਤੁਸੀ 

ਿਕੱਥੇ ਬੈਠS  ...... 

ਉਹਨਾ ਦੱਿਸਆ-" ਕੱਲ Fਾਮ ਨੂੰ  ਪੰਜ ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪ^ਚਰ ਹੋ ਗਈ.... ਜਦ7 ਅਸੀ ਪੈਚਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਕ 

ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਘੰੁਮ ਿਰਹਾ ਸੀ.. ਸਾਡJ ਡਕੌਰ ਕਿਹੰਦ"ੇ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਉ" ਅਸੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਿਢੱਡ ਭਾਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹ.ੇ.... 

ਡੌਕਰI ◌ੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਕੰਬਲI ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਿਦਤਾ... ਸਾਡੇ ਡੌਕਰ ਆਪ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ .. ਅਸੀ ਸਾਰੀ 

ਰਾਤ ਉਡੀਕਦ ੇਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ  ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡੌਕਰ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲੇ ਤਾ ਸਾਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਏ...। 

ਅਸੀ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਿ◌ਵਚ ਝੂਰਨ ਲੱਗੇ। 

ਡੌਕਰ ਕਿਹੰਦੇ, "ਤੁਸੀ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ, ਅਸੀ ਤਹਾਨੂੰ  ਹਰ ਹਾਲਤ ਿ◌ਵਚ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ!!!! 

ਅਸੀ ਿਕਹਾ-" ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਚੌਲ....! 

ਡੌਕਰ ਕਿਹੰਦੇ-" ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ" 

ਅਸੀ ਿਚੰਤਾ ਿ◌ਵਚ ਪੈ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਦਸ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਫਰ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ. ... 

ਅਸੀ ਿਗਆਰI ਵਜੇ ਸਾਿਰਆ ਨS  ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਜਦ ਕੇ ਅਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਪਰੂਾ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਦੁਿਪਹਰ ਿ◌ਵਚ 

ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ , ਿਜਸਦੀ ਅਸੀ ਛਾਵੇ ਬਿਹ ਸਕਦੇ.... 

ਅਸੀ ਧੁੱਪ ਿ◌ਵਚ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬੈਠS  ਰਹ.ੇ ਡੌਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਅੱਠ ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਰ 

ਡੌਕਰ ਆਉਿਦਆ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ " ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਸਪਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋਗੇ.... 

"ਅਸੀ ਸੱੁਕੇ ਬੱੁਲI ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਦੇ ਿਫਰ ਚੱੁਪ ਰਹ.ੇ" 

ਡੌਕਰ ਕਿਹੰਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪI ਸ̂ਤੀ ਜਣੇ ਅ◌ਾ 

ਅਸੀ ਿਕਹਾ ਕੇ ਏਨS  ਜਣੇ ਿਕੱਦI ਬੈਠ ਸਕਦ,ੇ????????? 

ਤI ਡੌਕਰ ਕਿਹੰਦੇ " ਏਦI ਕਰੋ ਵੀਹ ਜਣੇ ਿ◌ਵਚ ਬੈਠ ਜਾਉ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਤਾਰI ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆ ਲੀਹI ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੇ 

ਆਉ. ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਿਸੱਟ ਿਦਉ" 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਟਪਟਾ ਿਜਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਤI ਪੈਣਾ ਸੀ. 

ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਵੀਹ ਮੰੁਿਡਆ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੈ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ. ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਬੈਿਠਆ, 

ਸਾਨੂੰ  ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਵਾਿਲਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਿਜਹਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ. 

ਚਾਰ ਕ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਤI ਡਕੌਰI ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚੋ ਲਾਹ ਕੇ ਸਤਾਰI ਮੰੁਿਡਆ ਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 
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ਅਸੀ ਭੱਜਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ... 

ਇਸ ਤਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਗਏ. ਜਦੋ ਅਸੀ ਲੀਹI ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤI ਹਪੈੀ ਰੂਪੋਵਾਲ ਤI ਬੇਹੋF ਹੋ ਕੇ 

ਿ◌nੱਗ ਿਪਆ. ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ  ਸੰਭਾਿਲਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੰੁਡੇ ਬੀਰੂ ਤੇ ਰਛਪਾਲ ਨS  ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ 

ਬੌਤਲ ਿ◌ਵਚੋ ਉਸਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਿਪਆਇਆ. ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਦੋਵੇ ਹੀ ਹੈਪੀ ਨੂੰ  ਮੋਿਡਆ ਤੋ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤਰੋਦੇ ਰਹੇ... 

ਅਖੀਰ ਡੌਕਰ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ  ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤਰੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ....  

ਜਦ ਅਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦਰੂ ਿਰਹ ਗਏ ਤI ਡਕੌਰI ਨS  ਸਾਡੀਆ ਦੋ ਲਾਈਨI ਬਣਾ ਲਈਆ. 

ਅਸੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਅਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਿਸਰਫ ਵੀਹ ਗਜ ਦੂਰ ਰਿਹ ਗਏ ਤI 

ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਈਟI ਵਾਲੀਆ ਗੱਡੀਆ ਘੰੁਮ ਰਹੀਆ ਸਨ. 

ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡੌਕਰI ਨS  ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਿਲਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਗਏ.. 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀ ਸੀ ਿਦਸਦੀ, ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਬਹਤੁ ਖੁF ਹੋਏ... 

ਜਦ7 ਅਸੀ ਿਸਰਫ ਦਸ ਗਜ ਹੀ ਆਗਾਹ ਗਏ ਤI ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਿਖਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰੈI ਿ◌ਵਚੋ ਖੜਕਾ 

ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੁੱ ਤੇ cਚੀ cਚੀ ਭੌਕਣ ਲੱਗ ਪਏ... ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮੋਰਾਕੋ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆ ਨS  ਰੱਖੇ ਹਏੋ ਸੀ..... 

ਜਦ ਕੁੱ ਤੇ ਭੌਕਣ ਲੱਗੇ ਤI... 

ਅਸੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡੌਕਰ ਸਾਨੂੰ  ਿਫਰ ਇਕ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਿਪੱਛੇ ਲੈ ਗਏ. ਅਸੀ ਡੌਕਰ ਦਾ ਹਰ ਅ◌ਾਦੇF ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ 

ਿ◌ਵਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ... 

ਡੌਕਰ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕੂਹਣੀਆ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰ.ੋ... 

ਅਸੀ ਗੱੁਸੇ ਿ◌ਵਚ ਆਇਆ ਨS  ਇਹ ਆਦੇF ਵੀ ਮੰਨ ਿਲਆ. ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਘੜੀਸਨ ਲੱਗੇ. ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਵੀਹ ਕੁ ਗਜ ਹੀ ਰਿਹ 

ਗਏ ਸੀ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ  ਪੰਦਰI ਵੀਹ ਫੌਜੀ ਟੱਕਰ ਪਏ.. ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥI ਿ◌ਵਚ ਸਟੈਨਗੰਨI ਤੇ ਟੌਰਚI ਸੀ. ਉਹਨਾ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ 

ਕੁੱ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ.... 

ਅਸੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੀ ਚੀਕI ਮਾਰਦੇ ਿ◌ਪਛਾਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ...ਪਰ ਉਹਨਾ ਫੋਜੀਆ ਨS  ਸਾਡੇ ਤ ੇਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈਆ. ਜਦੋ ਅਸੀ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤI ਸਾਨੂੰ  ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਅਸੀ ਿਕੱਧਰ ਨੂੰ  ਜਾਣਾ ਆ.. 

ਭੱਜਿਦਆ ਭੱਜਿਦਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਹਤੁ ਜੋਰ ਨਾਲ ਿਡੰ◌ੱਗ ਿਪਆ, ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ. ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਤੋ ਬਾਹਰ 

ਆ ਚੱੁਕੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱ ਟ ਚੱੁਕਾ ਸੀ. ਮ̂ ਧਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ  ਉਚੀ ਆਵਾਜ ਿਕਹਾ" ਸਾਲੇ ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਫੜ ਲਵੋ" 

ਧਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਿਜਵੇ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਫੜ ਿਲਆ। ਮੈ ਿਫਰ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ 

ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਤੇ ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਬਾਹ7 ਫੜ ਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀ. 

ਿਫਰ ਮ̂ ਗੱੁਸੇ ਿ◌ਵਚ ਿਕਹਾ "ਤੈਨੂੰ  ਿਕੰਨਾ ਟਾਇਮ ਹੋ ਿਗਆ, ਸਾਨੂੰ  ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਦੇ ਨੂੰ , ਅੱਜ ਤੂੰ  ਵੀ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈ ਵੀ ਚਲਦਾ" ਤੂੰ  
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ਕਿਹੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਿਟੰਗ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆ ਨਾਲ" ਚਲ ਦੋਵੇ ਚਲਦੇ ਆਪਾ" ਤੂੰ  ਸਾਨੂੰ  ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਦI"" 

ਡੌਕਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਐ, ਬਾਕੀ ਮੰੁਡੇ ਕਿਹੰਦੇ " ਚਲੋ ਛੱਡ ਿਦਉ ਭਾਜੀ!!!!! ਹੁਣ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ"""" 

ਅਖੀਰ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਮੈ ਡੌਕਰ ਦੀ ਬਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ. ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆ ਵਾਲੇ ਡੌਕਰ ਵੀ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਸਨ. ਮ̂ ਕਾਬੂ ਆਏ 

ਡੌਕਰ ਦਾ ਵਾਈਰਲੈਸ ਸੈਟ ਖਹੋ ਿ◌ਲਆ! 

ਿਫਰ ਮੈ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰੁਡੇ ਿਨੱਕੂ( ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ) ਦੇ ਚਾਚੇ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ  ਫੋਨ ਿਮਲਾਇਆ. ਕਾਲ ਚਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ 

ਸਾਿਰਆ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਿਖੱਲ ਗਏ.. 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ  

ਭਾਗ 12 (Part-12 ) 

 
ਫੋਨ ਤ ੇਮੈ ਰੌਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਚਾਚੇ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ  ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤ ੇਿਫਰ ਆਿਖਆ ਕੇ ਰਾਜੇ◌ੇF ਗੜFੰਕਰ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ 

ਨੂੰ  ਕਿਹ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ  ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਿਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਵੇ.... ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫਨੋ ਹੈ, ਨਾ 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ .... ਤੇ ਡੌਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨS ... 

ਇਸਤੋ ਬਾਦ ਮ^ ਫਨੋ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ. ਤੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ ਕੇ ਡੌਕਰ ਦੀਆ ਬਾਹਵI ਤੋ ਫਰ ਲਵੋ. ਪਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਉਸਨੂੰ  

ਹੱਥ ਨਹੀ ਸੀ ਪਾ ਿਰਹਾ. ਿਕਉਕੇ ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ  ਡਰ ਸੀ ਕੇ ਬਾਦ ਿ◌ਵਚ ਇਸਨS  ਸਭ ਨੂੰ  ਮਰਵਾ ਦਣੇਾ ਹੈ. 

ਮੈ ਹੱਲਾFੇਰੀ ਿ◌Yਤੱੀ ਤI ਿਤੰਨ ਜਿਣਆ ਨS  ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਫਿੜਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਬੰਨ ਕੇ.... ਤI ਜੋ ਸਫੇ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 

ਡੌਕਰ ਸਾਨੂੰ  ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ... 

ਅਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ. ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਛ ੇਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀ ਤੀਹ ਪੈਤੀ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਿਲਆ, ਤੇ ਿਫਰ ਥੱਕ ਟੁੱ ਟ ਕੇ 

ਬੈਠ ਗਏ.... 

ਸਾਡ ੇਿਵਚੋ ਕਾਲਾ ਮਿਹਤਪੁਰੀਆ ਦ ੋਸਾਲ ਦੁਬਈ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆਂ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਉਸੂੰ  ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅਰਬੀ ਭਾFਾ 

ਆਉਦੀ ਸੀ... ਉਸਨS  ਅਰਬੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ ਡੋਕਰ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ ਕੇ---- ਆਪਣ ੇਵਾਲੇ ਡੌਕਰI ਨੂੰ  ਕਿਹ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ 

ਆਉਣ""" 

ਡੌਕਰ ਕਿਹੰਦਾ " ਪਿਹਲਾ ਮੈਨੂੰ  ਛੱਡ"ੋ???! 

ਅਸੀ ਡੌਕਰ ਦ ੇਲੱਕ ਨੂੰ  ਪਰਨS  ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਿਫਰ ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ  ਛੱਡ ਿਦਤਾ, ਤੇ ਉਸਨS  ਆਪੱ◌ੇਣੇ ਸਾਥੀ 

ਅਲੀ ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਫੋਨ ਕੀਤਾ. ਅਲੀ ਡੌਕਰ ਸੱਤ ਕੁ ਵਜੇ ਸਾਡ ੇਵੱਲ ਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਿਦਿਸਆ.. 

ਸਾਡ ੇਿਚਹਰੇ ਿਖੜ ਗਏ""" 
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ਪਰ ਅਲੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਰਹਾ ਸੀ ਕੇ ਸਾਡ ੇਵਾਲਾ ਡਕੌਰ ਕਿਹੰਦਾ ਮੈ ਿਪFਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ 

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ . ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਿ◌ਵਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਜੋ ਅਲੀ ਡੌਕਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡ ੇਨS ੜੇ ਆਇਆ 

ਤI ਸਾਡ ੇਡੌਕਰ ਨS  ਆਪਣੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਕੁਛ ਿਕਹਾ ਤ ੇਭੱਜ ਕੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 

ਬੈਠ ਿਗਆ. ਉਹਨਾ ਇਕ ਦਮ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ....... 

ਅਸੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਿਹ ਗਏ... ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਿ◌ਵਚੋ ਿਰਹਾਅ ਹੋਏ ਡੋਕਰ ਨS  ਗੱੁਸੇ ਿ◌ਵਚ ਆਪਣੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ ਸਾਨੂੰ  ਗਾਲI 

ਕੱਢਈਆ, ਤ ੇਵੇਖਿਦਆ ਹਾ ਵੇਖਿਦਆ ਗੱਡੀ ਅੱਖਾ ਤੋ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਈ .....ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਨS  ਸਕੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ.... 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤ ੇਿਕਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਿਕਧਰ ਨੂੰ  ਜਾਵਾਗੇ... ਿਕਉਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ 

ਸੀ.. ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਾਰI ਤਰੀਕ ਦੱਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਚਾਰ ਦੀ ਹੈ.. 

ਕੁਝ ਿਚਰ ਡਾਵI ਡੌਲ ਰਿਹਣ ਿਪੱਛ ੋਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਿਹੰਮਤ ਿਦੱਤੀ. ਤ ੇਅਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਡੌਕਰਾ 

ਦੀਆ ਗੱਡੀਆ ਦੀਆ ਲੀਹI ਤੇ ਤੁਰਾ ਗਏ... ਤੇ ਅਕਸਰ ਿਕਤ ੇਤਾ ਪਹੰੁਚਾਗੇ...  

ਸਾਨੂੰ  ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਇਸ ਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ.. ਭਾਵੇ ਸਾਡੇ ਿ◌ਵਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ 

ਨਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ. ਿਫਰ ਵੀ ਿਕੰਦੇ ਨS  ਜੋਰ ਦੀ ਿਕਹਾ "ਚਲੋ ਉਠO  ਤ ੇਹੁਣ ਆਪI ਗੱਡੀ ਦੀਆ 

ਲੀਹI ਤ ੇਤੁਰਾਗੇ......" 

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਸਭ ਤੋ ਅੱਗੇ ਿਕੰਦਾ, ਧਰਿਮੰਦਰ ,ਜੀਤਾ ਤ ੇਇਕ ਸਾਡ ੇਿ◌ਵਚੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਸੀ( ਿਜੰਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ) ਤ ੇਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਿਟੱਬਾ, ਿਨੱਕੂ ਤੇ ਮ^ ਸਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 

ਸਾਰੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ......... 

ਜਦੋ ਅਸੀ ਸੱਤ ਅੱਠ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਪੈਡI ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤI ਸਾਨੂੰ  ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰI ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਿਵਚ ਦ ੋਚਾਰ ਝੱੁਗੀਆ ਤੇ 

ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਘੰੁਮਦੇ ਵੇਖੇ.. "" ਸਾਨੂੰ  ਿਜਵ ੇਮੌਤ ਦ ੇਹਨS ਰੇ ਿ◌ਵਚ ਿਜੰਦਗੀ ਿਦਸ ਪਈ ਹੋਵੇ""" 

ਝੱੁਗੀਆਂ ਦੇ cਤੇ ਇਕ ਏਰੀਅਲ ਿਜਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ . 

ਅਸੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਆ ਤੇ Fਿਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱੁਛਦੇ ਆ. ਨਾਲੇ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋ 

ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ  ਪੱੁਛਦੇ ਆ.... ਅਸੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਝੱੁਗੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ  ਵਧੇ.... ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੁਰਨ ਰੇਤਾ ਿਵਚ ਖੱੁਭਦ ੇ

ਸੀ... 

ਅਜੇ ਅਸੀ ਝੱੁਗੀਆਂ ਤੋ ਅੱਧਾ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਸੀ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਝੱੁਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤ ੇਅੰਦਰੋ ਰਫ਼ਲਾ 

ਕੱਢ ਿਲਆਏ... ਉਹਨਾ ਉਸ ਬੰਦੂਕI ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਕਰਨS  Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ... 

ਅਸੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਰਨS  ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ  ਇFਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉ... 

ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ  ਕੁਝ Fੱਕ ਹੋਇਆ ਕੇ ਇਹ ਝੱੁਗੀਆ ਨਹੀ ਮੋਰਾਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦ ੇਫੋਜੀ ਆ... 
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ਅਸੀ ਡਰਦ ੇਮਾਰੇ ਿਫਰ ਿਪਛਾਹ ਨੂੰ  ਭੱਜੇ.... ਸਾਡ ੇਨਾਲਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰ ਡ ੇਚਾਰ ਪੰਜ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਿਪੱਛ ੇਸਨ. 

ਸਾਡਾ ਤੁਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁFਿਕਲ ਸੀ.... ਪੈਰ ਰੇਤਾ ਿਵਚ ਖੱੁਭ ਰਹੇ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਪੈਰI ਦੇ ਿ◌ਨFਾਨ ਰੇਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ.. 

ਸਾਡ ੇਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰI ਦ ੇਿਨFਾਨ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤ ੇਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੇ◌ੋ ਹੇ◌ੋਈ ਜੋ ਸਾਡ ੇ

ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ...... 

ਅਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡ ੇਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨ ਲੱਗੇ. ਤਕਰੀਬਨ ਿਗਆਰਾ ਵਜੇ ਤੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਡੀਕਦ ੇਰਹੇ... 

ਅਖੀਰ ਮ ̂ਿਕਹਾ ਚਲੋ ਿਜਧਰ ਨੂੰ  ਡੌਕਰI ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ..ਉਧਰ ਨੂੰ  ਚਲਦੇ ਹਾ ਜੇ ਅਸੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤI ਬਾਕੀਆ ਨS  ਵੀ 

ਬੈਠ ਜਾਣਾ... 

ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਦੀ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੰਦੇ ਸਾਥ7 ਨਹੀ ਤੁਰ ਹੰੁਦਾ ਹੋਰ ਹੁਣ.. 

ਮੈ ਿਕਹਾ- ਬੈਠਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀ" 

ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨS ... 

ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀ ਸਨ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਪਰੈਕਿਟਸ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ 

ਪਏ.. 

ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆ ਲੀਹI ਤੇ ਮ,̂ ਿਨੱਕੂ, ਕੁਲਿਵੰਰ ਭਾਜੀ, ਜਸਬੀਰ ਿਟੱਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਐਮI, ਅਸੀ ਪੰਜ ਜਣੇ ਤੁਰ ਪਏ.. 

ਜਦੋ ਅਸੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤI ਧੱੁਪ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਿ◌ਬਲਕੁਲ ਬੱਸ ਹੋ 

ਗਈ.... ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ.... 

ਜਦ ਿਨੱਕੂ ਨS  ਿਪੱਛੇ ਮੁ◌ੁੜ ਕੇ ਵਿੇਖਆ ਤI ਕਿਹੰਦਾ " ਭਾਜੀ ਿਪੱਛੇ ਤI ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਆ ਿਰਹਾ""" 

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀ ਪੰਜ ਜਣੇ ਿ◌ਫਰ ਵਾਿਪਸ ਿਪਛਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤ ੇਆ ਗਏ...ਪਰ ਉਥ ੇਸਾਡ ੇਸਾਥੀ ਹੈ ਗਏ ਹੀ 

ਨਹੀ ਸੀ. ਉਸ ਸਮ ੇਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀਆ ਨੂੰ  ਵੀ ਿਨਲਣ ਲਈ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ... 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਿਸਰਫ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੀ ਸੀ. ਅਸੀ ਪੰਜ ਜਿਣਆ ਨS  ਇਕ ਇਕ ਢੱਕਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਤਾ.. 

ਅਚਾਨਕ ਿਨੱਕੋ ਦੀ ਿਨਗਾ ਰੇਤ ੇਤ ੇਪਈ.. 

ਿਜਸ ਤ ੇਿਲਿਖਆ ਸੀ.. 

" ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਉ, ਅਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੀਹI ਿਪੱਛ ੇਨਹੀ ਜਾਣਾ. ਅਸੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਿਜਧਰ ਡੌਕਰ ਸਾਨੂੰ  

ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ""" 

ਇਹ ਸੁਨS ਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡ ੇਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ. Fਾਨੂੰ  ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਪੜ ਕੇ.., 

ਅਸੀ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਦ ੇਪੈਰI ਦ ੇਿਨFਾਨ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ.. 

ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤI ਸਾਨੂੰ  ਸਾਡੇ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਿ◌ਵਚ ਬੈਠS  ਿਮਲ ਗਏ.... 
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ਜਦੇ◌ੋ ਅਸੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚੇ ਤI ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦ ੇਗਲ ਲਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ... ਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ ਕੇ 

ਅੱਗੇ ਤ ੋਸਾਿਰਆਂ ਨS  ਇਕੱਠS  ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਆ......  

ਿਫਰ ਸਾਹ ਲੈਦJ ਹੋਏ ਅਸੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸੋਿਚਆ ਹੁਣ ਿਕੱਧਰ ਨੂੰ  ਜਾਈਏ..... ਦਿੁਪਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜ ਗਏ ਸੀ . ਧੱੁਪ 

ਕਿਹਰ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀ ਛਾਵJ ਬੈਠਣ ਨੂੰ  ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ.. 

ਿਫਰ ਅਸੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਛੱਬੀ ਸਾਥੀਆ ਮਗਰ ਨਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ.... 

ਸੋ ਸਾਨੂੰ  ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀਆ ਲੀਹI ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.... 

ਜਦੋ ਅਸੀ ਥੌੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਤI ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ.. ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਨਹੀ ਸਨ 

ਸਕਦੇ, ਸੋ ਨਾਲਦ ੇਮੁੰ ਿਡਆ ਨS  ਮਿੋਡਆ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤਰੋਨਾ Fੁਰੂ ਕੀਤਾ.... ਥੋੜ ੇਿਚਰ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ  ਦੂਰ ਇਕ 

ਿਕਕਰ ਿਦਸੀ.. 

ਸਾਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਖੁFੀ ਹੋਈ ਕੇ ਅਸੀ ਉਸਦ ੇਛਾਵJ ਬੈਠਾਗੇ.. ਸ ੋਅਸੀ ਿਕਕਰ ਵੱਲ ਨੂੰ  ਚਲ ਪਏ... ਜਦੋ ਿਡੱਗਦ ੇਿਢਗਦੇ ਅਸੀ 

ਮਸਾ ਿਕਕਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚੇ ਤI, ਿਕਕਰ ਿਸਰਫ ਨI ਦੀ ਹੀ ਸੀ... ਿਕੱਕਰ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਊਠ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ.. 

ਮਰੇ ਹੋਏ ਊਠ ਨੀੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਾਫ ਿ◌ਵਖਾਈ ਿਦੱਤੀ. ਿਕਉਕੇ ਅਸੀ ਪਿੜਏ ਸੀ ਕੇ ਊਠਪਾਣੀ ਤੋ ਿਬਨਾ 

ਪੰਦਰI ਿਦਨ ਿਜਊਦਾ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹੈ. ਸੋ ਇੱਥ ੇਤI ਊਠ ਵੀ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ. ਸ ੋਅਸੀ ਊਠ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ 

ਪਏ. 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਤI ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ. ਅਸੀ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਧੱੁਪ ਿ◌ਵਚ ਹੀ ਿਡੱਗ ਪਏ...ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ  ਨੀਦ ਵੀ 

ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨ ਵੀ ਨਹੀ॥ ਦਸ ਪੰਦਰI ਿਮੰਟ ਬਾਦ ਸਾਿਰਆ ਨS  ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ.ੇ. 

ਅਸੀ ਿਗਆਰI ਜਣੇ ਇੰਨS  ਭੁੱ ਖੇ ਿਪਆਸੇ ਸੀ ਕੇ ਇਕ ਜਣਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਬੋਤਲI ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਅਸੀ ਦੋ ਿਦਨ 

ਤੋ ਿਸਰਫ ਇਕ ਇਕ ਢੱਕਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.. 

ਸਾਡ ੇਿ◌ਵਚੇ◌ੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਦI ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੋਤਲ ਿ◌ਵਚੋ ਢੱਕਣ ਿ◌ਵਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਪਾਊਦਾ 

ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜੁਬਾਨ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਵੀ ਚੱਟ ਲੈਦI.. 

ਅਸੀ ਕਦੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ. ਸਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਸੁੱ ਕੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖI ਕਾਲੀਆ ਹੋਈਆ 

ਪਈਆ ਸੀ... ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ Fਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ.. ਿਫਰ ਵੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨS  ਸਾਡ ੇਿਵਚ ਿਹੰਮਤ ਤ ੇ

ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਿFਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,,, ਅਸੀ ਿਨਤਨS ਮ ਦਾ ਪਾਠ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤ ੇਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀ 

ਿਕਰਪਾ ਸੀ... 

ਅਖੀਰ ਜਸਵੀਰ ਿਟੱਬਾ ਕਿਹੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮ ̂ਚੱਿਲਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭਾਵੇ ਮੇਰੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਵ.ੇ.. ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਭੇਜ ਿਦਉ... 

ਥੌੜੇ ਿਚਰ ਬਾਦ ਜੱਸੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੰਦੇ ਮੈ ਚਲਦ ੇਨਾਲ ਮੋਰਾਕੋ ਬਾਰਡਰ ਤ ੇਸਾਨੂੰ  ਖਾਲੀ ਬੌਤਲਾ ਦੇ ਿਦਉ..... 
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ਅਸੀ ਿਗਆਰਾ ਜਿਣਆ ਨS  ਦਸ ਬੌਤਲਾ ਦੇ ਿਦਤੀਆ... ਿਜਸ ਿ◌ਵਚ ਥੌੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ , ਉਹ ਵੀ ਦ ੇਿਦੱਤੀ.. ਜਦੋ 

ਜਸਵੀਰ ਤ ੇਜੱਸੀ ਤੁਕਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ  ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਿਮਲੇ. ਰੌਦ ੇਰੌਦੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਜI ਮਰਾਗJ ਤੇ ਜਾ 

ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗJ........ 

ਜਦੋ ਜੱਸੀ ਮਜਾਰੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਿਟੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤI ਮ^ ਇਕ ਨO ਕੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਦੇ 

ਿਦੱਤਾ.. 

ਮੈ ਿਕਹਾ ਜਦ ਤਸੁੀ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀ ਤ ੇਪਹੰੁਚਣਾ ਤI ਸਾਨੰ◌ੂ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦ ੇਿਦਉ. ਅਸੀ ਉਸਦੀ 

ਸੇਧ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਗJ...  

ਿਕਉਕੇ ਫਾਸਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ.... 

ਅਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਸੀਰ7 ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ. 

ਜਸਵੀਰ ਤ ੇਜੱਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਅਲਿਵਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਾਕੋ ਬਾਰਡਰ ਵਲ ਚਲ ਪਏ.. ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਪੱਛੇਨੂੰ  ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ 

ਸੀ ਤੇ ਅਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾ ਵਲ ਨੂੰ  ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਕਉਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਲਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ.... 

ਅਜੇ ਉਹ ਥੜੌੀ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਭਾਜੀ (ਿਜੰਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਤਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ) ਇਕ 

ਦਮ ਧੜੰਮ ਕਰਤੇ ਥੱਲੇ ਿਡੱਗ ਪਏ.. ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ.. 

ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ॥ 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਿਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਭਾਜੀ ਦ ੇਮੂੰ ਹ ਿ◌ਵਚ ਪਾਇਆ.. 

ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀ ਤI ਪਿਹਲI ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਪਅ◌ਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ. ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਥੜੌੀ 

ਸੁਰਤ ਿ◌ਵਚ ਆਏ ਪਰ ਹੌF ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤ ੇਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ.... ਕਿਹੰਦ ੇ 

" ਮੇਰੀ ਨਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹ , ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ  ਮਾਰ ਿਦਉ, ਜI ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਉ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀ ਤੁਰ ਹੰੁਦਾ.."@@" 

ਭਾਜੀ ਦੇ ਬੂਟਾ ਦੇ ਸੋਲ ਟੁੱ ਟ ੇਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੀਰI ਨਾਲ ਬੰਨS  ਹੋਏ ਸੀ....ਭਾਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸੀ. ਅਸੀ ਭਾਜੀ 

ਦੀਆਂ ਲੱਤI ਦੀ ਮਾਿਲF ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਜਬਾਤੀ ਿਜਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕੇ ਭਾਜੀ ਆਸੀ ਤਹਾਨੂੰ  ਛੱਡ o◌ੇ 

ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ....।।। 

ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਆਪI ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਲਵਾਗJ... ਅਖੀਰ ਉਹ ਸੰਭਲ ਗਏ. ਸਤਨਾਮ ਤ ੇਧਰਿਮੰਦਰ ਨS  ਆਪਣ ੇਮਿੋਢਆ 

ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ Fੁਰੂ ਕੀਤਾ.. 

ਅਸੀ ਿਜਉ ਿਜਉ ਤੁਰਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਿਪਆਸ ਵਧਦੀ ਜਾਦB.. ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ  , 

ਉਤੋ ਰੇਤਾ ਿਵਚ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅ◌ੌਖਾ ਸੀ.... 

ਜਦ7 ਅਸੀ ਥੜੌੀ ਜਹੀ ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਤI ਸਾਡੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀ ਿਡੱਗ ਪਏ... ਿਕਉਕੇ ਅਸੀ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਿਦ 

ਤੋ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ ਖਾਧਾ.... 



                                                               

                                                           ਸਪੇਨ ਵਾਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ...ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੁੱ ਜ7               

 

ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਤਰਸਦ ੇਸੀ, ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਫੇਰ ਿਡੱਗ ਪਏ.... ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕੇ 

ਉਹਨਾ ਕੋਲੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿਹ ਹੰੁਦਾ, ਬੱਸ ਇFਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਸੁੱ ਕੇ, ਬੱੁਲI ਤੇ ਝੱਗ 

ਤੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ.... 

ਸਾਨੂੰ  ਅਜੇ ਬੈਿਠਆਂ ਨੂੰ  ਥiੜਾ ਿਚਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇ ਸਾ◌ੂਨੂੰ  ਗੋਲੀ ਚਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ ਆਈ.... ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ 

ਤੇ ਸਿੋਚਆ ਕੇ ਿਜਹੜ ੇਵੀਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ. ਲਗਦਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ... ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ 

ਪਰ ਬੇਵੱਸ..... 

ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ  ਜੀ..... 

ਭਾਗ 13 (Part-13 ) 

 
ਹੁਣ ਅਸੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੱਟੀ. ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਖਹੂੀ ਲੱਭਣੀ Fੁਰੂ ਕੀੀਤੀ. ਪਰ ਲੱਭਿਦਆ ਲੱਭਿਦਆ ਨੌ ਵੱਜ ਗਏ ਪਰ ਖੂਹੀ ਨਾ 

ਲੱਭੀ... ਇੰਨS  ਿਚਰ ਨੂੰ  ਸਾਨੂੰ  ਇਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ.. ਸਾਡੀ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਜਾਗੀ.. ਕਾਲੇ ਨS  ਪਹਾੜ ਉਪਰ ਚੜ 

ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤI ਕਿਹੰਦਾ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਅਜੇ.. 

ਅਸੀ ਸੋਿਚਆ Fਾਇਦ ਸਾਡਾ ਡੌਕਰ ਸਾਨੂੰ  ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ???? ਉਤFਾਹ ਿ◌ਵਚ ਮੈ ਤੇ ਧਰਿਮੰਦਰ ਗੱਡੀ ਵਲ ਨੂੰ  ਭੱਜੇ ਸੰਪਰਕ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ..  

ਅੱਧਾ ਿਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿ◌ਵਚ ਖਾਲੀ ਕੈਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿ◌ਵਚ ਤੁਰ ਪਏ... 

ਅਸੀ ਨੌ ਵਜੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਬਾਰI ਵਜ ਗਏ, ਅਖੀਰ ਅਸੀ ਇਕ ਰੇਤ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ.. ਅਸੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 

ਆਿਪਸ ਿ◌ਵਚ ਗੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.... 

ਮ̂◌ਂ ਤੇ ਧਰਿਮੰਦਰ ਿਪੱਠ ਜੜੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਵਲ ਬੈਠS  ਸੀ, ਤI ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ  ਿਚੜੀ ਪੰਛੀ ਹੀ ਿਦਸ ਜਾਵੇ... 

ਸਾਨੂੰ  ਬੈਿਠਆ ਨੂੰ  ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਇੋਆ ਸੀ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਤੋ ਅੱਧਾ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦਰੂ ਸਾਨੂੰ  ਇਕ ਲੈਡਕਰਜੂਰ ਗੱਡੀ ਆਉਦੀ 

ਿਦਸੀ. ਨਾਲ ਇਕ ਛਟੋਾ ਿਜਹਾ ਚੌਦI ਪੰਦਰਾ ਸਾਲਾ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ.  

ਮੈ ਧਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ" ਭੱਜ ਲੈ ਕੈਨੀਆ ਲੈ ਕੇ"""  

ਧਰਿਮੰਦਰ ਬੂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਵੇ ਕੈਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਿਪਆ. ਉਹ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਜਾ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਗੋਿਡਆ ਭਾਰ 

ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਨੀਆ ਿਵਖਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ...,  

ਮੈ ਧਰਿਮੰਦਰ ◌ੇਦੇ ਬੂਟ ਫੜ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕੇ ਇਸਨੰ◌ੂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਵੀ.... 

ਧਰਿਮੰਦਰ ਮਈਆ ਮਈਆ ਕਿਹੰਦਾ ਉਸਨੂੰ  ਇFਾਰੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਮੈ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁਂਚ ਿਗਆ.... 
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ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨS  ਜਦ ਮੈਨੂੰ  ਵੇਿਖਆ ਤI ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਇਪ ਕੱਢ ਿਲਆ.. ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ 

ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ 

ਮ̂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਈਆ ਅੱਬੂ, ਅੱਲਾ ਮਈਆ (ਪਾਣੀ) ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ.. 

ਉਸਨੂੰ  ਯੂਰੋ ਿਦੰਿਦਆ ਮੈ ਤਰਲੇ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਸਾਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਦਉ... 

ਉਸਨS  ਸਾਨੂੰ  ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਪਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਨੈੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤੀ.. 

ਮ̂ ਉਸਨੂੰ  ਅਰਬੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਬੈਠS  ਆ....ਸਾਨੂੰ  ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਜਾ 

ਤI ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਕੇ ਮ̂ ਆਪਣੇ ਊਠ ਛੱਡ ਆਵI ਤੇ ਿਫਰ ਤਹਾਨੂੰ  Fਾਮਾ ਨੂੰ  ਛੇ ਵਜੇ ਲੈਣ ਆਉਗਾ.... 

ਅਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਪਹਾੜੀ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ... ਅਸੀ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਾਿਪਸ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚੇ ਤੇ 

ਉਤFਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਨੂੰ  ਸਾਰੀ ਗਲ ਦੱਸੀ..... ਤੇ ਿਕਹਾ ਤੁਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਪਉ... ਆਪਾ ਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨS  FਾਮI ਨੂੰ  

ਛੇ ਵਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇF ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ॥॥॥॥॥॥ 

ਅਸੀ ਛੇ ਵਜੇ ਅਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੋਿਚਆ ਕੇ ਅੱਗ ਵੇਖ ਕ ੇਭਾਈ ਸਾਨੂੰ  ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ.... 

ਪਰ ਸਤ ਵੱਜ ਗਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀ. ਅਸੀ ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂਂ ਝਠੂ ਬੋਲ ਿਗਆ... ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ 

ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਖੱਝਣ ਲੱਗੇ ਕੇ ਤੁਸੀ ਜਾਣ ਿਕਉ ਿਦੱਤਾ ਤੁਸੀ ਉਸ ਕਲੋ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਸੀ.... 

ਿਫਰ ਅਸੀ ਸੋਿਚਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਿਜਸ ਸਾਈਡ ਤੋ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਸੀ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਰੂਰ ਕਈੋ ਖੂਹ ਹੋਵੇਗਾ... ਤੇ ਅਸੀ 

ਖੂਹ ਦੀ ਤਲਾF ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ.. 

ਅਸੀ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਿਨFਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ... 

ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਏਦI ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਭੱੁਲ ਜਾਦਾ ਸੀ ਕੇ ਅਸੀ ਿਕਧਰ ਨੂੰ  ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਘੰੁਮ ਘੁਮਾ ਕੋ ਵਾਿਪਸ 

ਉਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਦJ ਸੀ.. ਿਫਰ ਅਸੀ ਿਨFਾਨੀ ਰੱਖਣੀ Fੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੇ ਿਜਧਰ ਨੂੰ  ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ  ਲੱਤI ਕਰਕੇ ਸੌਦੇ 

ਸੀ.... 

ਅਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਰੁ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚੇ , ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ ਕੇ ਅਸੀ ਇੰਨਾ ਿਕੱਦਾ ਤੁਰ ਲੈਦੇ ਆ.... ਅਸੀ ਉਥੇ 

ਖੂਹੀ ਲੱਭਣੀ Fੁਰ ੂਕੀਤੀ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਕੈਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਭ ਸਾਭ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ. ਿਕਉਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਅਸੀ ਸਾਿਰਆ ਨS  

ਇਸ ਕੈਨੀ ਨਾਲ ਿਕੰਨS  ਿਦਨ ਿਜਊਣਾ ਸੀ...... 

ਸੋ ਅਸੀ ਖੂਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ  ਖੂਹੀ ਨਾ ਲੱਭੀ.. ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀ ਨੌ ਕੁ ਵਜੇ ਇਕ ਕੰਿਡਆਂ ਵਾਲੀ ਿਕਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ 

ਗਏ.. 

ਬੈਠS  ਬੈਠS  ਅਸੀ ਇਕ ਕI ਪਹਾੜੀ ◌ੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਦI ਵੇਿਖਆ. ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁF ਹਏੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਿਪੱਛੇ ਜਰਰੂ ਖਹੂੀ 

ਹੋਵੇਗੀ..ਅਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਿਪੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਏਧਰ ਉਧਰ ਵੇਿਖਆ. ਪਰ ਖਹੂੀ ਿਕਧਰੇ ਨਹੀ ਸੀ . ਅਸੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਿਫਰ ਬੈਠ 
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ਗਏ.. ਅ◌ਾਉਿਦਆ ਨੂੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਿ◌ਵਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠS  ਸੀ... 

ਸਾਡਾ ਜਦੋ ਗਰਮB ਨਾਲ ਿਜਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਦI ਤI, ਅਸੀ ਰਤੇਾ ਿਵਚ ਟੋਆ ਪੁੱ ਟ ਕ,ੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕ ੇਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਿ◌ਵਚ 

ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਦJ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ  ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਿਮਲਦਾ, ਤੇ ਰੇਤਾ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ.. 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋ ਮੌਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੀ ਲੜ ਜਾਵੇ, ਅ◌ਾਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋ ਅ◌ਾਪ ਨੂੰ  ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ 

ਹੁੰ ਦਾ. ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਬਾਰਡਰ ਕੋਲੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ... 

ਿਫਰ ਮੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦੇ ਵੀਰI ਨੂੰ  ਿਕਹਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੜਫ ਿਵਚ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੋ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 

ਬਾਰਡਰ ਵਲ ਨੂੰ  ਚਲਦੇ ਹI.. 

ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ.... ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਤਰੁਨਾ ਤI ਪੈਣਾ ਸੀ.... ਜਦ ਸਾਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤI ਿ◌ਵਚੋ ਸਤਵਾਮ ਵੀਰ ਗਾਇਬ ਸੀ. 

ਜਦ ਉਸਨੂੰ  ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤI ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਿਵੱਚ ਰੇਤਾ ਪੁੰ ◌ੱਟ ਕੇ ਟੋਏ ਿ◌ਵਚ ਲੰਬਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ... 

ਿਜੱ◌ੰਦੀ ਵੀਰ ਨS  ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ-"ਭਾਜੀ ਉਠO  ਆਪI ਬਾਰਡਰ ਵਲ ਨੂੰ  ਜਾਣਾ ਵਾ... 

ਸਤਨਾਮ ਕਿਹੰਦਾ- ਭਾਜੀ ਮ̂ ਨਹੀ ਜਾਣਾਾ!!! 

ਿਜੰਦੀ ਨS  ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ  ਆ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਤI, ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਏ... 

ਮ̂ ਿਕਹਾ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਤੋ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ... 

ਮੈਨੂੰ  ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਿ◌ਵਚ ਕਹੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨS ... ਸਤਨਾਮ ਕਿਹੰਦਾ-" 

"ਭਾਜੀ ਜI ਤI ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਿ◌ਵਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦਉ, ਜI ਿਫਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਵੇ ਤI ਹੀ ਮੈ ਇਥੋ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹI. ਨਈ ਤI ਮੈ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਵੋ""" 

ਅਸੀ ਸਾਿਰਆਂ ਨS  ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਿਮੰਨਤI ਕੀਤੀਆ. ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਿਨਆ... 

ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ. 

ਮੈ ਉਸਨੂੰ  ਅੱਧੀ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜਾਉਿਦਆ ਿਕਹਾ ਕ ੇਵੀਰ ਤੂੰ  ਆਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲੈ... 

ਅਸੀ ਿਤੰਨ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਜੋ ਇਕ ਸੇਬ ਬੱਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ  ਦੇ ਿਦੱਤਾ.. 

ਤੁਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੇ ਪੈਰI ਨੂੰ  ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏ, ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਲੰਬਾ ਹੀ 

ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਉਸਦੀ ਉਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀ ਸੀ. ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਿਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਚੱੁਕੀ ਸੀ.... 

ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਨੂੰ  ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਵੀਰ ਤੂੰ  ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ. ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ 

ਆਉਦੇ ਆ, ਅਸੀ ਰਾਹ ਿ◌ਵਚ ਿਕਤੇ ਨਹੀ ਰੁਕਾਗੇ, ਿਸੱਧਾ ਤਰੇੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗJ... 

ਉਹ ਚੱੁਪ ਿਰਹਾ। 

ਅਸੀ ਮਨ ਿ◌ਵਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਜੇ ਸਤਨਾਮ ਤੁੰ  ਨਾ ਿਰਹਾ ਤI ਤਨੈੂੰ  ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਤI ਅਸੀ ਹੈਗੇ ਆ.... ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ 
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ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ., 

ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਅਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਕੋਲੋ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਤਰੁਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਿਪਹਰ ਨੂੰ  ਬਾਰਡਰ ਤੇ 

ਪਹੁੰ ਚੇ... 

ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ. ਅਸੀ ਫੇਰ ਪਿਹਲI ਵਾਗ ਉਚੀ ਉਚੀ ਗੋਿਡਆ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣਾ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.... ਅੱਲਾ, 

ਅੱਬੂ, ਮਈਆ. ਮਈਆ,ਵਾਹਦ..ਨਫਰ ਮਰੀਜ(ਇਕ ਬੰਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹ)ੈ 

ਪਰ ਅੰਦਰੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ.... 

ਸਾਢੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤੋ ਬਗੇਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ. ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਬਾਦ ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਤੇ ਿਨੱਕੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀਆ ਦੇ ਬੰਕਰ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ..ਉਥੇ ਫੋਜੀ ਅੰਦਰ ਸੱੁਤੇ ਪਏ ਸਨ. ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਲੋ ਖਾਲੀ ਕੋਕ ਦੀਆ ਬੌਤਲI ਪਈਆ ਸਨ. ਿਨੱਕੂ ਤੇ 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਨS  ਉਹਨਾ ਬੋਤਲI ਿ◌ਵਚੋ ਜੋ ਘੱੁਟ ਘੱੁਟ ਕੋਕ ਦੇ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹ ਪੀਤੇ ਤੇ ਹਰੋ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ... 

ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਫੋਜੀ ਦਰੂੋ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਸੱੁਤੇ ਪਏ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਖੱਝਣ ਲੱਗੇ... 

ਉਹਨਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਿਨੱਕੂ ਨੂੰ  ਬਾਹੋ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱ ਟਣਾ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.... ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹਏੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ 

ਲੱਗੇ... ਤੇ ਏਦI ਇFਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਿਜਵੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਉ.... 

ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇ ਵੀਰ ਅੱਗੋ ਰੋਦੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ. ਜI ਸਾਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਦਉ ਜI ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦਉ.... 

ਜਦੋ ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਤੇ ਿਨੱਕੂ ਆਪਣੀ ਿਜੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤI ਫੌਜੀਆ ਨS  ਗੰਨI ਨਾਲ ਦੋਵI ਨੂੰ  ਕੁੱ ਟਣਾ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.. ਦੋਵੇ ਵੀਰ 

ਉਚੀ ਉਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ.. 

ਿਨੱਕੂ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ.. 

"ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਵੋ, ਪਲੀਜ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਵੋ""" 

ਪਰ ਫੌਜੀਆ ਤੇ ਕਈੋ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ,ਸਗੋ ਹਰੋ ਿਜਆਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ.. 

ਅਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤ ੇਉਹਨਾ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਤੁਸੀ ਏਧਰ ਆ ਜਾਉ.... 

ਫੌਜੀਆ ਨS  ਗੋਲੀ ਤI ਨਹੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਕੁੱ ਟਦੇ ਰਹ.ੇ ਿਫਰ ਿਨੱਕੂ ਇਕਦਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਚੱੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿ◌ਵਚ ਮਾਰਨ 

ਲੱਗਾ, ਤI ਦੂਸਰੇ ਮੋਰਾਕੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨS  ਬਾਹਵI ਫੜ ਲਈਆ.. ਿਫਰ ਇਕਦਮ ਭਾਞਕੁ ਹੋ ਕੇ ਫੋਜੀ ਨS  ਿਨੱਕੂ ਨੂੰ  ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ.....  

ਹੁਣ ਫੋਜੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀ ਵੀ,.... 

ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਫੋਜੀਆ ਨS  ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰI ਨੂੰ  ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦਸ ਬਾਰI ਗੱਡੀਆ ਿ◌ਵਚ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ...  

ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੋਜੀਆ ਨS  ਅਫਸਰਾ ਨੂੰ  ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਅਸੀ ਗੋਲੀ ਕੀ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾ ਨੂੰ  , ਇਹ ਤB ਖੁਦ ਮੌਤ ਮਂਗ ਰਹੇ ਹਨ... ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਿਸਰ ਿ◌ਵਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾ.. 

ਅਫਸਰ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਿਕਹਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?? 
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ਪਰ ਅਸੀ ਤਹਾਨੂੰ  ਅਰੈਸਟ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ.. 

ਅਸੀ ਿਕਹਾ ਸਾਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਦਉ ਸਾਡਾ ਇਕ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ... 

ਅਫਸਰI ਨS  ਠੀਕ ਿਕਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਇਉ... 

ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ. 

ਹੁਣ ਫੌਜੀਆਂ ਨS  ਪਿਹਲI ਵਾਗ ਪਾਣੀ ਿਪਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ  ਵੀ ਿਦੱਤਾ.. 

ਇੰਨS  ਨੂੰ  ਰਸੋਇਆ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਟਮਾਟਰ, ਖੰਜੂਰI ਤੇ ਖੰਡ ਿਲਆ ਕੇ ਫੜਾਈ... ਤੇ ਇFਾਰੇ ਿ◌ਵਚ 

ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕੇ ਜਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਟ ਪੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤI ਮੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ.. 

ਫੋਜੀਆਂ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਿਮੰਨਤI ਕੀਤੀਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਇਉ ਸਾਡੀ ਨO ਕਰੀ ਨੂੰ  ਖਤਰਾ ਹੈ... ਅਫਸਰI ਨS  ਵਾਰਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ ਆ ਕੇ 

ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤI ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦਊ..... ਜI ਨO ਕਰੀ ਿਵਚੋ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.... 

ਅਸੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀ ਆਉਣਾ ਭਾਵੇ ਭੱੁਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ... 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਉਥੋ ਵਾਿਪਸ ਫੇਰ ਤਰੁ ਪਏ.... ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੁਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਅਸੀ ਥੋੜਾ ਟਾਇਮ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ... ਤੇ ਜਦ 

ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤI ਕਈ ਿਵਚੋ ਨਾ ਤੁਰੇ . ਕਿਹੰਦੇ ਜਦ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤI ਤੁਰਨਾ ਿਕਉ.... ਨਾਲੇ ਜਦੋ ਤਕ ਫੇਰ ਸਤਨਾਮ 

ਵੀਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਮੱੁਕ ਜਾਣਾ... 

ਪਰ ਮ̂ ਮਸI ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ.. ਅਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠS  ਨਹੀ ਸੀ ਤਰੁਦੇ. ਸਗੋ ਦੂਰ ਦਰੂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਕੇ Fਾਇਦ 

ਿ◌ਵਚ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ.... ਰਾਹ ਿ◌ਵਚ ਤੁਰੇ ਜਾਿਦਆਂ ਇਕ ਵੀਰ ਨS  ਮੈਨੰ ਅਵਾਜ ਮਾਰੀ ਕੇ ਭਾਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਘੋੜੇ ਦੀ 

ਿਲੱਦ ... ਜੇ ਊਠ ਏਧਰ ਨੂੰ  qਆ ਤI ਹੋ ਸਕਦੇ ਏਧਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ....  

ਅਸੀ ਫੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ.. ਸਾਡੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ... ਪਰ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ੇਿਫਰਦੇ ਸੀ.... 

ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੱਿਭਆ,ਪਰ ਸਾਨੂੰ  ਿਕਧਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਾ... 

ਹਾਰ ਹੱਕ ਕੇ ਅਸੀ ਵਾਿਪਸ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਤੁਰੇ.....  

ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲI ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਿਜੰਦੀ ਪਹੁੰ ਿਚਆਂ, ਤੇ ਉਸਨS  ਘਬਰਾ ਕੇ cਚੀ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ.... 

ਅਸੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ - ਕੀ ਹੋਇਆ????? 

ਤI ਿਜੰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ 

" ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱੁਕਾ" 

ਵਾਿਹਗੁਰ ੂ

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ... 
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ਭਾਗ 14 (Part-14 ) 

ਿਜੰਦੀ ਨS  cਚੀ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱੁਿਕਆ... 

ਅ◌ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮJ ਲਈ ਤI ਮੇਰੀ ਿਦਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਿਗਆ..  

ਅਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਪਰ ਪਹਾੜੀ ਤ ੇਗਏ ਤI, ਸਤਨਾਮ ਸੱਚੀ ਲਾF ਬਿਣਆ ਿਪਆ ਸੀ.... 

ਜਦ7 ਅਸੀ ਿਤੰਨI ਜਿਣਆ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਲਾF ਨੂੰ  ਵਿੇਖਆ ਤI ਅਸੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ.. ਸਾਨੂੰ  ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਾਫ 

ਿਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ.. ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਜਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ... 

ਿਜੰਦੀ cਚੀ cਚੀ ਰੌਦI ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ  ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ..., 

"ਵੀਰ cਠ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਖੰਜੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਿਜੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖਾਹ, ਿਜੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ 

ਨਾ ਹੋ" " ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਤੋ ਤਨੈੂੰ  ਕਦੀ ਕੱਲੇ ਨਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਗJ.. ਵੀਰ cਠ"" 

ਪਰ ਸਤਨਾਮ cਥੇ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਸੀ, ਿਜੱਥ ੋਕੋਈ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀ ਆਉਦI..। ਿਫਰ ਮ^ ਦੋਵI ਵੀਰI ਨੂੰ  ਚੱੁਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਿਕਹਾ 

ਕੇ ਅੱਜ ਸਤਨਾਮ ਿਗਆ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ.... 

ਪਰ ਸਾਨੂੰ  ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਲੱਗੀ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦ ੇਿਸਰਾਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਿ◌ਵਚ ਪਾਣੀ ਤ ੇਸੁੱ ਕਾ ਦੁੱ ਧ ਘੋਲ 

ਕੇ ਿਕਸਨS  ਰੱਿਖਆ ਸੀ??? ਉਸ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਕੀੜੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਸੀ. ਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਿਪਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ.. 

ਮ^ ਧਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ " ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਚੱੁਕ"""" 

ਧਰਿਮੰਦਰ ਨS  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱੁਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਿਵਚੋ ਕੀੜ ੇਕੱਢੇ ਤੇ ਮ^ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਪੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਿ◌ਵਚ 

ਪੋਣ ਲੱਗਾ... 

ਅਸੀ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਪੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇਕ ਗੱਡੀ ਆਉਦੀ ਿਦਸੀ. 

ਧਰਿਮੰਦਰ ਤ ੇਿਜੰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ. ਮ ੈਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾਣੀ ਿਫਰ ਪਤੀਲੇ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੈਨੀ ਲੈ ਕੇ 

ਮਗ ਭੱਜ cਿਠਆ.. 

ਅਸੀ ਗੱਡੀ ਦ ੇਮਗਰ ਭੱਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨS  ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ.,,, ਅਸੀ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਰੋਣ 

ਲੱਗੇ., 

ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨS  ਬਾਹਵI ਤI ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾFੀ ਲਈ. ਿਫਰ ਉਸਨS  ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਪਾਣੀ 

ਿਪਆਇਆ... ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ  ਅਰਬੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਸਾਡ ੇਪੰਜ ਬੰਦੇ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਬੈਠS  ਨS  ਤੇ ਇਕ ਬੰਦਾ ਮਰ 

ਚੱੁਕਾ ਹੈ... 

ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨS  ਿਕਹਾ ਤਸੁੀ ਪਾਣੀ ਪੀਉ, ਮ^ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ.. 

ਇਸ ਤਰਾ ਥੌੜ ੇਿਚਰ ਬਾਦ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਆ ਗਏ....(ਇਹ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਅਜੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ 
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ਤੱਕ ਪਹੰੁਚੇ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ) ਉਹਨਾ ਨS  ਆਉਿਦਆ ਹੀ ਪੱੁਿਛਆ - ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਿਕੱਥੇ ਆ???? 

ਅਸੀ ਿਕਹਾ ਉਸਨੂੰ  ਡੌਕਰ ਲੈ ਿਗਆ. ਤੁਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵ.ੋ.. 

ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਸੁੱ ਕੇ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਸੇਵੀਆ, ਇਕ ਪਨੀਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਦੋ ਕੈਨੀਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਲ ਪਤੀਲਾ 

ਸਾਨੂੰ  ਿਦੰਦੇ ਿਕਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਆਹ ਖਾਉ ਤੇ ਮ ੈਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਤਹਾਨੂੰ  ਲਾਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇF ਦੇ Fਿਹਰ ਛੱਡ 

ਦੇਵੋਗਾ... 

ਅਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵੀਆ ਖਾਧੀਆ, ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ Fੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇ ਕਲੀਨFੇਵ 

ਸੀ ਪਰ ਅਸੀ ਰੋਜ ਿਨਤਨS ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ.....  

ਿਫਰ ਅਸੀ ਬਾਕੀ ਵੀਰI ਨੂੰ  ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ.. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਵ ੇਹੋਈ 

ਿਜਸ ਤਰਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ... ਪੰਜੇ ਵੀਰ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾF ਦ ੇਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ... 

ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰੌਦੇ ਰੌਦJ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਕੇ ਤੂੰ  ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਵੋਗੀ ਤI ਿਫਰ ਹੀ ਜਾਣਾ.... ਹੁਣ ਉਠ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ 

,,, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ.... ਵੀਰ ਤੂੰ  ਆਪੇ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਠਦਾ ਿਕਉ ਨਹੀ....?? 

ਕੁਲਿਵੰਦਰ ਭਾਜੀ ਰੌਦ ੇਹੋਏ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ..."" ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਪੱੁਤ ਤੂੰ  ਮੈਨੂੰ  ਮੋਿਢਆ ਦੇ ਉੁਪਰ ਚੱੁਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ,,, ਪਰ 

ਹੁਣ ਤੂੰ  ਆਪ ਿਕਉ ਨਹੀ ਉਠ ਿਰਹਾ...????? 

ਸਾਡ ੇਕੋਲੋ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵਿੇਖਆ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾਦI... ਹੁਣ ਅਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾF ਦ ੇਿਸਰਾਣੇ ਬੈਠS  ਸੋਚ 

ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਿਕਵ ੇਕਰੀਏ.. 

ਧਰਿਮੰਦਰ ਤ ੇਿਜੰਦੀ ਸਤਾਰI ਅਠਾਰI ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਜਆਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ "" 

ਅਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾF ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਣੇੇ.....""" ਅਸੀ ਇਸਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾ ਕੇ Fਿਹਰ 

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਿਵਖਾਉਣਾ..... 

ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਤI ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿ◌ਵਚ ਲੱਕੜਾ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ. ਤੇ ਟੋਆ ਪੱੁਟ ਕੇ 

ਦੱਬਣ ਲਈ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ... 

ਅਸੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠS  ਰਹੇ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਦੋ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਇਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਵੱਜ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ 

ਨਹੀ.... 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਰਾ ਰਾFਣ ਨਹੀ ਸੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ . ਪਰ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹਨS  

ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀ.... 

ਪਰ ਿਫਰ ਅਸੀ ਆਪਣ ੇਿਦਲ ਨੂੰ  ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਕੇ Fਾਇਦ ਉਸਨS  ਰਾਤ ਦੇ ਦ ੋਵਜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ, ਤ ੇਅਸੀ 

ਉਸਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਿਫਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ... 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾF ਕੋਲ ਬੈਠS -ਿਬਠਾਏ , ਅਸੀ ਲਾFI ਵਾਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ.. ਅਸੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ 



                                                               

                                                           ਸਪੇਨ ਵਾਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ...ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੁੱ ਜ7               

 

ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.. ਹੁਣ ਤੜਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਜ ਗਏ. ਪਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ... ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਸ ਵੀ ਲੱਥ ਚੱੁਕੀ 

ਸੀ.... 

ਮੈ ਰੇਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੀਿੜਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀ ਵੀ ਥੋਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ.... ਖੋਰੇ ਸਾਡੇ 

ਵਰਗੇ ਿਕੰਨS  ਵੀਰ ਇਸ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨS  ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ.... 

ਮੈ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਿ◌ਵਚੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਵੀ ਕੱਢ ਿਕਕਰ ਤ ੇਟੰਗ ਿਦੱਤੇ.. ਹੁਣ ਅਸੀ ਲਾF ਕੋਲ ਬੈਠS  ਿਬਲਕੁਲ ਚੱੁਪ 

ਸI. ਸਾਨੂੰ  ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ, ਪੱਥਰ ਜਹੇ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਕੋਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਅਸੀ ਸਤਨਾਮ 

ਵੀਰ ਦੀ ਲਾF ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦ.ੇ.. 

ਅਸੀ ਮਨ ਿ◌ਵਚ ਹੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਰੱਬਾ ਇਸ ਨਾਲੋ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ  ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਮਤੌ 

ਦੇ ਿਦੰਦਾ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤI◌ਂ ਹੋ ਜਾਦI... ਅਸੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਨ 

ਬਖF ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗੇ....... ਵਾਿਹਗੁਰੂ .... 

ਇਸੇ ਤਰਾ ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਕਾਲਾ, ਿਨੱਕੂ , ਿਜੰਦੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਰੌਦ ੇਰੌਦੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਜੇ ਿਦੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 

ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਰੇ ਤI ਿਸੱਧੇ ਪਿਹਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਗJ... 

ਸਤਨਾਮ ਸਾਨੂੰ  ਕਿਹੰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ... 

""ਮੇਰਾ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਹੈ ਤ ੇਇਕ ਕੁੜੀ"" ਮੇਰੇ ਮਾਿਮਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰ ਡਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਿਸੱਧਾ (ਅਬਨੌਰਮਲ) ਹੈ. ਸੋ ਮੈ ਸਾਿਰਆ ਦਾ ਇਕੱਲI ਹੀ ਆ... ਮੈਨੂੰ  ਤI ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ 

ਸੀ... "" 

ਮ^ ਤI ਭਜਨ ਸਰਪੰਚ ਿਪੰਡ ਅ◌ੈਮI( ਬਲਾਚੌਰ) ਦੀਆ ਗੱਲਾ ਿ◌ਵਚ ਆ ਿਗਆ ਕੇ ਿਸੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਿਦੱਲੀ ਤ ੋ

ਸਪੇਨ... 

ਪਰ ਉਸ ਿਸੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਝਾਸJ ਨS  ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸਤਨਾਮ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿ◌ਵਚ ਿਮੱਟੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਸੀ. ਿਜਸਦੀ ਲਾF ਸਾਡ ੇਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ... 

ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦ ੇਸੱਤ ਵਜ ਗਏ ਪਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾੰ ਆਇਆ. ਿਫਰ ਅਸੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਿਤੰਨI ਿਦFਾਵਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣ 

ਲੱਗੇ Fਾਇਦ ਕੁਝ ਿਦਸ ਜਾਵ.ੇ... 

ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਟਾਇਮ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ  ਇੰਜਣ ਦੀਆ ਆਵਾਜI ਸੁਣੀਆ ਤੇ ਬਾਦ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ  ਗੱਡੀਆ ਵੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਿਵਚ ਸਾਡੇ 

ਵਲ ਆਉਦੀਆ ਿਦੱਸੀਆ.... 

ਅਸੀ ਗੱਡੀਆ ਦ ੇਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ. ਿਤੰਨ ਗੱਡੀਆ ਿ◌ਵਚੋ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਿਨਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ.. ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ 

ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਖਾਣ ਨੂੰ  ਸੇਵੀਆ ਤ ੇਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ.... 

ਿਫਰ ਅਸੀ ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਅਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ.. ਪਰ ਉਹਨਾ ਿਕਹਾ ਕੇ ਇੱਥ ੇਲੱਕੜਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਸ ੋ
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ਸੰਸਕਾਰ ਤI ਨਹੀ ਹੋਣਾ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਲਚੇ ਨS ... ਸ ੋਤੁਸੀ ਟੋਆ ਪੱੁਟ ਕੇ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਜੇ... 

" ਅਸੀ ਮੰਨ ਗਏ"" 

ਧਰਿਮੰਦਰ ਤ ੇਇੰਦਰਜੀਤ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਟੋਆ ਪੱੁਟਣ ਲੱਗੇ.... ਪਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤ ੇਬੇਵੱਸ ਵੇਖ ਕੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰI ਨS  ਆਪ ਬੇਲਚੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਟੋਆ ਪੱੁਟਣ ਲੱਗੇ.. ਿਕਉਕੇ ਸਾਡ ੇਸਰੀਰ ਿ◌ਵਚ ਤI ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀ 

ਸੀ... 

ਟੋਆ ਪੱੁਟ ਕੇ ਉ ਕਿਹੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾF ਨੂੰ  ਇੱਥੇ ਿਲਆਉ!!! 

ਧਰਿਮੰਦਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ, ਿਜੰਦੀ ਤੇ ਿਨੱਕੂ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾF ਨੂੰ  ਚੱੁਕ ਕੇ ਿਲਆ ਰਹੇ ਸੀ..... ਿਜਉ ਿਜਉ ਲਾF ਟੋਏ 

ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਦੀਆ ਭੁੱਬI ਿਨਕਲ ਰਹੀਆ ਸੀ... ਸਾਨੂੰ  ਰੌਿਦਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰI◌ਂ ਦਾ 

ਰੋਣਾ ਿਨਕਲ ਿਗਆ... 

ਸਾਨੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕੇ ਅਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜI ਗਲਤ...  

ਵੀਰ ਦ ੇਿਸਰ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਿਲਮ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਰ ਸੂਰਜ ਵਲ ਨੂੰ  ਕਰ ਿਦੱਤਾ. ਉਹਨਾ ਵੀਰI ਨS  ਹੀ ਉਪਰ 

ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ.. 

ਿਫਰ ਮ ̂ਉਥ ੇਬੈਠ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਲੇ◌ੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਕੋਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ. ਮਸੁਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ 

ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠS  ਪਾਠ ਸੁਣਦ ੇਰਹੇ.. 

ਿਫਰ ਮ ̂ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ Fਾਤੀ ਲਈ ਅੰਿਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤ ੇਬਾਕੀ ਦ ੇਵੀਰI ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ 

ਲਈ ਸੁੱ ਖ ਸੁੱ ਖੀ..... 

ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਡੀਆ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਿਤਮ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਿਤੰਨ ਜਿਣਆਂ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤੇ 

ਆਪ ਿਤੰਨ ਜਣੇ ਅੰ◌ੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ.. 

ਅਸੀ ਿਪੱਛ ੇਬੈਠS  ਿ◌ਵਚੋ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਿਕਤੇ ਇਹ ਲਾਦਨੇ ਦ ੇਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ.. ਅਸੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾ 

ਰਾਹ ਿਵਚ ਿਕਤ ੇਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਤ ੇਆਪI ਇਹਨਾ ਕੋਲੋ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ... ਤ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ 

ਅਸੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ.. 

ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਰੇਤ ਦ ੇਪਹਾੜ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ ਸਾਡ ੇਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਅਸੀ ਡਰ ਗਏ.... ਪਰ ਡਰਦੇ 

ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ... 

ਕਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉ!!!! 

ਸੋ ਉਹਨਾ ਮਸੁਲਮਾਨ ਬੰਿਦਆ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਿਵਚੋ ਉਤਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ!! 

ਅਸੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ. ਪਰ ਿਜੱਦਾ ਅਸੀ ਸਲਾਹI ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇ ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਫੜ ਲੈਣਾ ਏਦI ਦੀ 

ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ.. ਪਰ ਉਹਨਾ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਇਕ ਪਾਸ ੇਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ Fੁਰੂ 



                                                               

                                                           ਸਪੇਨ ਵਾਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ...ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੁੱ ਜ7               

 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ. Fਾਇਦ ਉਹਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ ਖਾਧਾ.... 

ਉਹਨਾ ਿਤੰਨਾ ਜਿਣਆ ਨS  ਸਵੇੀਆ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡ ੇਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਠ ਜਿਣਆਂ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ 

ਬਣਾ ਕੇ , ਸਾਨੂੰ  ਕਿਹੰਦ ੇਖਾਉ ਸੇਵੀਆਂ... 

ਅਸੀ ਿਕਹਾ ਤੁਸੀ ਵੀ ਖਾਉ... ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆ, ਤਹਾਨੂੰ  ਵੀ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ??? 

ਅਸੀ ਉਹਨI ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕੇ... ਉਹ ਕਿਹੰਦ"ੇ" ਅਸੀ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸ ੋਅਸੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ 

ਕੁਛ ਨਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਆਹ ਸੇਵੀਆਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਨS "" 

ਜਦ ਅਸੀ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤI ਸਾਡੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੰਝੂ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਸੀ... 

ਜਦ7 ਅਸੀ ਸਵੇੀਆਂ ਖਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤI ਿਤੰਨO  ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡ ੇਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ...ਿਫਰ ਸਾਨੀੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਿਵਚ 

ਿਬਠਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨੌ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਰਤਾਨੀਆ ਦੇF ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਲਾਹ 

ਿਦੱਤਾ... 

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਿਮਲਟਰੀੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਿਕਉਕੇ ਮੁਰਤਾਨੀਆ ਦFੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ... 

ਉਹਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਹਮਣ ੇਇ ਲਾਈਟ ਿਵਖਾ ਕੇ ਿਕਹਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣ ੇਉਹ ਮਰਤਾਨੀਆ ਦੇF ਹੈ, ਤ ੇਨਾਲ ਮਨੈੂੰ  ਇਕ ਲੱਕੜ 

ਦਾ ਡੌਗI (ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ) ਿਦੱਤਾ.. 

ਅਸੀ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚੋ ਉਤਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰI ਦ ੇਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਿਮਲੇ ਤੇ ਿਫਰ ਹਜਾਰ ਹਜਾਰ ਯੂਰੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਫੜਾਏ.. 

ਉਹਨਾ ਉਹ ਯੂਰੋ ਸਾਡ ੇਕੋਲੋ ਲੈ ਕੇ ਅ◌ਾਪਣੀਆ ਅੱਖI ਨੂੰ  ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਫਰ ਸਾਨੂੰ  ਵਾਿਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ. ਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਿਰਆ 

ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਵ ੇਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ.. 

ਉਹਨਾ ਵੀਰI ਨS  ਕਾਲੇ ਮਿਹਤਪੁਰੀਏ ਨੂੰ  ਅਰਬੀ ਭਾFਾ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਕੇ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 

ਆ... ਜੇ ਅਸੀ ਥਡੋੇ ਕੋਲੋ ਆਹ ਯੂਰੋ ਲਵਾਗੇ ਤI ਸਾਡ ੇਲਈ ਹਰਾਮ ਹੋਣਗੇ.. ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ  ਮਾਫ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ.. 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ॥ 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ... 

ਭਾਗ 15 (Part-15 ) 

 
ਸੋ ਅਸੀ ਮੁਰਤਾਨੀਆ ਦੇF ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ.. 

ਅੱਜ ਪੱਤਾਲੀ ਿਦਨਾ ਬਾਦ ਅਸੀ ਲਾਈਟ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਖੁFੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ..  

ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀ ਪੈਦਲ Fਿਹਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ Fੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕੇ ਸਾਿਰਆ ਨS  ਇਕੱਠS  ਰਿਹਣਾ ਹੈ. ਿਜਉ 

ਿਜਉ Fਿਹਰ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ , ਸਾਡੀ ਭੁੱ ਖ ਿਪਆਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਸੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾF ਸਾਨੂੰ  ਿਕਿਤਉ ਰੋਟੀ 
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ਮਸਰI ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਲੱਸੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ.. 

ਰਾਹ ਿ◌ਵਚ ਇਕ ਤੰਬੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ  

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤ ੇਿਕਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਵੇ.. 

ਉਸ ਿਵਚਾਰੇ ਨS  ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਿਵਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂਂ ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚ ਿਬਠਾਇਆ ਤ ੇਲੈ ਤਿੁਰਆ... 

ਸੱਤ ਅੱਠ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਬਾਦ ਉਸਨS  ਸਾਨੂੰ  ਪੁਿਲਸ ਥਾਣ ੇਦੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ.... ਅਸੀ ਇਸ Fਿਹਰ , Fਿਹਰ ਦ ੇਲੋਕ 

ਨੀਗਰੋਆ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁF ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ.... 

ਇਸ ਥਾਣੇ ਿਵਤ ਬੱਸ ਦੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠS  ਸਨ. ਉਹਨਾ ਸਾਡੀ ਤਲਾFੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ  

ਬਾਹਰ ਰੇਤੇ ਤ ੇਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ.. 

ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਬਾਗ ਸਾਨੂੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠS  ਹੋਣੇ Fੁਰੂ ਹੋ ਗਏ.. ਿਕਉਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮੰਗਿਤਆ ਵਾਲੀ ਹੋ 

ਚੱੁਕੀ ਸੀ... ਸਾਡੇ ਕੱਪੜ ੇਪਾਟ ੇਤ ੇਗੰਦੇ ਹੋਏਪਏ ਸੀ.. ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆ ਨS  ਆਪਣੀ ਆFਾ ਿਵਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਕੁਛ ਿਕਹI ਤI 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋ ਬਰੈਡ, ਮਸਰI ਦੀ ਦਾਲ, ਦੁੱ ਧ ਤ ੇਲੱਸੀ ਿਲਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਿਦੱਤ.ੇ.. 

ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁF ਹੋਏ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋ ਜੋ ਅਸੀ ਮੰਿਗਆ ਸੀ , ਸਾਨੂੰ  ਉਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਿਮਿਲਆ, ਅਸੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ... 

ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤ ੋਬਾਦ ਸਾਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਰੇਤੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ... ਅਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਅਸੀ 

ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜI ਸਾਨੂੰ  ਸੁਪਨਾ ਆ ਿਰਹਾ ਵਾ... 

ਇਸ ਦੇF ਮੁਸਲਮਾਵ ਭਾਵ ੇਗਰੀਬ ਸਨ . ਪਰ ਿਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਿਪਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ. ਅਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਥੇ 

ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤ ੇਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਰ ਦੋ ਿਤੰਨ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ... ਤ ੇਉਹਨਾ ਨS  ਬੜ ੇਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 

ਿਬਆਨ ਲਏ ਤੇ ਿਫਰ ਸਾਨੂੰ  ਇਸ ਥਾਣ ੇਤੋ ਯਵਾਰਾਤ ਦFੇ ਵਲ ਲੈ ਤੁਰੇ.. 

ਜਦ7 ਅਸੀ ਯਵਾਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ ਦੇ ਿਵਚ ਅੰਦਰ ਅ◌ੈ◌ਂਟਰ ਹੋਏ ਤI ਸਾਨੂੰ  ਦ ੋਬੰਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਜੀਤਾ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀਰੂ 

ਮੌਲਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ... ਇਹਨS  ਗੰਜ ਕਝਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ੋਇਹ ਸਾਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਜੇ ਵਲ ਭੱਜੇ ਤI ਸਾਨੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ 

ਿਗਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡ ੇਹੀ ਿਵਛਿੜਆ ਸਾਥੀਆਂ ਿ◌ਵਚੋ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹਨ ॥ ਅਸੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ  ਿਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁF ਹੋਏ ਤ ੇ

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕੇ... ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ... 

ਸਾਨੂੰ  ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਇਕ ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਿ◌ਵਚ ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ , ਿਜੱਥੇ ਪਿਹਲI ਹੀ ਸਸੱਠ ਸੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰ ਡ ੇਤੇ ਵੀਹ 

ਪੱਚੀ ਬੰਗਲਾਦੇFੀ ਮੁੰ ਡੇ ਸਨ.. 

ਅਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ. ਉਹਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਖੁFੀ ਿ◌ਵਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ Fੁਰੂ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ.. ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. 

ਕਪਰ ਵੀਰੂ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਹਾਨS  ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੇ ਹੱੁਣ ਇਹਨਾ ਥੋਡੀ ਤਲਾFੀ ਲੈਣੀ ਆ ਸ ੋਿਕਸ ੇ
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ਬਹਾਨS  ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਯੂਰੋ ਮੈਨੂੰ  ਫੜਾ ਿਦਉ.. 

ਸੋ ਦੋ ਵੀਰਾ ਨS  ਿਪFਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨS  ਸਾਰੇ ਪੈਸ ੇਵੀਰੂ ਨੂੰ  ਫੜਾ ਿਦੱਤੇ.... 

ਸਾਡੀ ਤਲਾFੀ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ  ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰ ਿਡਆ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ... ਸਾਡੇ ਨਾਲਦੇ ਬਾਕੀ ਅਠਾਈ ਵੀਰ ਵੀ ਸਹੀ 

ਸਲਾਮਤ ਜੇਲ ਪਹੰੁਚ ਚੱੁਕੇ ਸਨ.. 

ਜੱਸੀ ਮਜਾਰੀ ਤ ੇਜਸਵੀਰ ਬਲਾਚੌਰ (ਿਜਹੜ ੇਬਾਰਡਰ ਤੋ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ) ਜਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਿਮਲੇ ਤI ਗਲ ਲੱਗ 

ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਹੰਦੇ ਅਸੀ ਸਿੋਚਐ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਬਿਚਆ ਹੋਣਾ.... 

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰI ਕੋਲ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ॥ ਉਹਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਿਦੱਤਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਘਰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਲਵੋ.... ਅਸੀ 

ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ◌ੇ ਰੌਿਦਆ ਰੌਿਦਆ ਨS  ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਿਕਵੇ ਅਸੀ ਮਤੌ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚੋ ਬਚੇ.. ਉਹ ਕਿਹੰਦ ੇਏਜੰਟ 

ਤI ਕਿਹੰਦਾ ਤੀੁ ਸਪੇਨ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਜੇ.... 

ਅ◌ਾਹ ਸੁੱ ਣ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏੰਜੰਟ ਤ ੇਗੱੁਸਾ ਆਇਆ ਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ  ਫੋਨ ਿਮਲਾਇਆ ਤ ੇਗਾਲI ਕੱਡੀਆਂ.. ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ 

ਸਾਡ ੇਕੋਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣ.. ਅਸੀ ਿਕਹਾ ਥਾਡੇ ਨਾਲ ਤI ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਿਨੱਬੜਾਗੇ.... 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਯਵਾਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਰਿਹਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੀ... 

ਿਕਉਕੇ ਇਹ ਦੇF ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਿਸਆ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ  ਿਲਆਉਦੇ ਸੀ... 

ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪੀਣ ਲਈ.. 

ਪਰ ਏਥੋ ਦ ੇਲੋਕI ਦ ੇਿਦਲ ਬਿਹੁਤ ਵੱਡ ੇਸੀ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ... 

ਅਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਜI ਕੱਪੜ ੇਧੌਣ ਚਲ ਜਾਦJ ਸੀ.. ਇਹ ਲੋਕ ਕਦ ੇਗੱੁਸੇ ਨਹੀ ਸੀ ਹੰੁਦੇ, ਸਗੋ 

ਉਲਟਾ ਖੁF ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ... 

ਬਾਜਾਰ ਿ◌ਵਚ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਬਜੀ ਨਹੀ ਸੀ ਵੇਖੀ. ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁੰ ◌ੱਕੇ ਕੱਦੂ ਜI ਗਾਜਰI ਵੇਖੀਆ ਸੀ. ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ 

ਸਬਜੀਆ ਤI ਪੰਜਾਬ ਿ◌ਵਚ ਲੋਕ ਕੂੜੇ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੰਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਇਥੋ ਦ ੇਲੋਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੇ ਖਾਦJ ਸੀ.. ਰੇਤਾ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀ ਸੀ ਹੰੁਦਾ.. ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੋ◌ੇFਾ ਤੋ ਹੀ ਆਉਦਾ ਸੀ.. 

ਸਾਡੀ ਜੇਲ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਟਾਈਮ ਹਾਜਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ.. ਕਈ ਵਾਰ ਨੂੰ  ਰਾਤ ਨੂੰ  ਹਾਜਰੀ ਲੱਗਦੀ... ਿਕਉਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਕਈ ਬੰਗਲਾਦੇFੀ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਵੀ ਲੋਕਾ ਘਰੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੰਹਣ ਚਲ ਜਾਦJ ਸੀ.. 

ਅਸੀ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਕਿਮFਨਰ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਦJ ਹੰੁਦ ੇਸੀ. ਲੀਰI ਝਾੜ ੂਫੇਰਨਾ... ਕਿਮFਨਰ ਦੀਆ ਚਾਰ 

ਕੁੜੀਆ ਤ ੇਚਾਰ ਮੁੰ ਡੇ ਸੀ.. ਕਿਮFਨਰ ਨS  ਬੱਕਰੀਆ ਰੱਖੀਆ ਹੋਈਆ ਸੀ. ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕੇ ਰੇਤ ਿ◌ਵਚ 

ਪੱਠS  ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੀਆ ਨੂੰ  ਗੱਤੇ ਦ ੇਛਟੋੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱ ਕੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਿਮਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਤਾ ਖਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 

ਬੱਕਰੀਆ ਦੁੱ ਧ ਿਦੰਦੀਆ ਸੀ.... 

ਕਿਮFਨਰ ਦੀ ਵਾਹੁਟੀ ਨੂੰ  ਸਾਰੇ ਅੰਮI ਕਿਹੰਦ ੇਸੀ....  
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ਅਸੀ ਰੋਜ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਪੰਜI ਬਾਣੀਆ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਤI ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਿਮਹਰ ਭਿਰਆ ਹੱਥ ਰਹੇ.  

ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਗਰੋ ਫੜ ਕੇ ਿਲਆਉਦੀ, ਜੋ ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦ ੇਸੀ... ਕਈ ਕੈਦੀ 

ਕਮਿਰਆ ਿ◌ਵਚ ਤੇ ਕਈ ਤੰਬੂਆ ਿ◌ਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ... 

ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ  ਇਸ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਰਿਹੰਦੀਆ ਦੋ ਮਹੀਨS  ਹੋ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ. ਕਦੇ ਕਿਹੰਦੇ ਤਹਾਨੂੰ  ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਣੇਾ ਕਦੇ ਕਿਹੰਦੇ 

ਜੇ ਿਵਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ.. ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਰੇਤ ◌ੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨਾਲੋ ਚੰਗਾ ਸੀ.... ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਤI ਬਚੀ ਸੀ ਸਾਡ ੇਕੋਲ... 

ਇਸ ਦੇF ਿਵਚ ਇੰਡੀਅਮ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ.... ਅੰਬੈਸੀ ਲਾਗਲੇ ਦੇF FਨੈS ਗਲ" ਦੇF ਿ◌ਵਚ ਸੀ.. ਪਰ ਉਥੋ ਵਾਲਾ 

ਅੰਬੈਸੀ ਗਲੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡ ੇਏਝਜੰਟI ਨS  ਖਿਰਿਦਆ ਹੋਇਆ ਸੀ.... ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦ ੇਿਰਹਾ..... 

ਿਕਉਕੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਉਥੋ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਸਪੇਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ.... 

ਥੌੜਾ ਿਚਰ ਬਾਦ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋ ਖੁF ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਦ ੋਦੋ ਜਿਣਆ ਨੂੰ  Fਿਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਦੇ ਿਦੱਤੀ.. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ  ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀ ਸੀ.... 

ਿਦਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ.. ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ ਉਦ ੋਹੜਬਲ ਮੱਚੀ.. ਜਦ7 ਬਾਹਰੋ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਿਨੱਕੂ ਤੇ ਤੇ ਮਾਮ ੇਦਾ 

ਮੁੰ ਡਾ ਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ .. ਕਿਹੰਦੇ " ਭਾਜੀ ਅਲੀ ਡੌਕਰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤ ੇਤਿੁਰਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ...." 

(ਇਹ ਉਹੋ ਅਲੀ ਡiਕਰ ਸੀ ਿ◌ਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ  ਮਤੌ ਦੇ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿ◌ਵਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ) 

ਜਦ ਅਸੀ ਅਲੀ ਡiਕਰ ਨੂੰ  ਵੇਿਖਆ ਤI ਮ^ ਬਾਕੀ ਵੀਰI ਨੂੰ  ਿਕਹਾ.... 

"" ਅਲੀ ਡiਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਆਪI ਸਾਰੇ ਇਕੱਠS  ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ  ਫੜੀਏ""" 

ਪਰ ਿਫਰ ਇਕਦਮ ਿਦਮਾਗ ਿ◌ਵਚ ਆਇਆ ਕੇ ਇਹ ਡੌਕਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦFੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵ ੇਸਾਡੇ ਤਾ ਪੱੁਠੀ ਪੈ 

ਜਾਵੇ.... ਿਕਉਕੇ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧI ਵੀ ਛੋਟੀਆ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀ ਰਿਹੰਦੇ ਵੀ ਤੰਬੂਆ ਿ◌ਵਚ ਸੀ.. 

ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ  ਸੁੱ ਕਾ ਿਕੱਦI ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮਨ ਿ◌ਵਚ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਖਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ.. 

ਮ^ ਭੱਜ ਕੇ ਜੇਲ ਦ ੇਗੇਟ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਤੇ ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਦJ ਵੇਿਖਆ. ਮ^ ਉਸਦ ੇਮਗਰ ਭੱਿਜਆ ਤ ੇ

ਗਲੋ ਫੜ ਕੇ ਕੱੁਟਣ ਲੱਗ ਿਪਆ... 

ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ.. ਮੈ ਉਸਨੂੰ  ਿਕੱਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ੇਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ .. ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਅਸੀ 

ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵਚ ਭੁੱ ਖੇ ਮਰੇ ਤੇ ਏਸ ੇਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ... 

ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮ ੈਉਸਨੂੰ  ਕੱੁਟੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ.. 

ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ  ਮੇਰੀ ਭਾFਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਦੋਵI ਨੂੰ  ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ... 

ਪੁਿਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠS  ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਨੂਂ ਅਰਬੀ ਭਾFਾ ਿ◌ਵਚ ਦੱਿਸਆ ਕੇ ਇਹ ਅਲੀ ਡiਕਰ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ.. 
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ਅਲੀ ਦਾ ਨI ਸੁਣਿਦਆ ਹੀ ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆ ਅੱਖI ਚਮਕ ਗਈਆ... ਉਹਨਾ ਅਲੀ ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਜੇਲ ਦ ੇਛੋਟ ੇਜਹੇ 

ਕਮਰੇ ਿ◌ਵਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.. 

ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਮਨੈੂੰ  FਾਬਾFੀ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਕੇ " ਅਸੀ ਇਸ ਡiਕਰ ਨੂੰ  ਕਾਫੀ ਿਚਰ ਤ ੋਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ  ਇਸਦੀ 

Fਕਲ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਹ ਿਕੱਥੇ ਿਰਹਾ ਆ?,, 

ਅਿਹਮਦ ਨI ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਨS  ਵਣਡ ੇਅਫਸਰI ਨੂੰ  ਫਨੋ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਗੱਡੀਆ ਭਰ 

ਕੇ ਸਾਡ ੇਥਾਣੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ... ਉਹਨਾ ਨS  ਮਨੈੂੰ  ਤ ੇਅਲੀ ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਿਬਠਾ ਕੇ (ਨਾਲ ਇਕ ਬੰਗਲਾ ਦੇFੀ ਮੁੰ ਡਾ ਜੋ ਕੇ ਅਰਬੀ 

ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ ਦੋਵ ੇਜਾਣਦਾ ਸੀ....) ਪੱੁਛ ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ .. 

ਪਿਹਲI ਤI ਅਲੀ ਡi◌ਂਕਰ ਕਿਹੰਦਾ ਮੈ ਇਸਨੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀ... ਮ ੈਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਇਕ ਰੱਖੀ ਉਸਦ ੇ

ਮੂੰ ਹ ਤੇ।।।.. 

ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ  ਗੱੁਸੇ ਹੋਏ ਕੇ ਤੂੰ  ਠੰਡਾ ਰਿਹ... ਿਫਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕੇ ਇਹ ਿਕੱਦI ਸਾਨੂੰ  ਡੰਗਰI ਵਾਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, 

ਕੀ ਕੀ ਇਸਨS  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਪੇFਾਬ ਤੱਕ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡ ੇਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ... 

ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਜਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇF ਆਏ ਤI ਅਲੀ ਡiਕਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨ ਿਗਆ... ਤੇ ਆਪਦ ੇਨਾਲਦੇ 

ਸਾਥੀ ਤਰੂਜੀ ਡੌਕਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡiਕਰ ਵੀ ਫੜਾ ਿਦੱਤ.ੇ. 

ਥੌੜੇ ਿਚਰ ਬਾਦ ਟਰਾਸਲੇਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇFੀ ਤ ੇਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ "ਕੀ... ਤੂੰ  ਕੋਰਟ ਿ◌ਵਚ 

ਇਸ ਅਲੀ ਿਖਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ...???"" 

ਮ^ ਿਕਹਾ- ਹI ਜਰੂਰ ਦੇਵਾਗI.. 

ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀ ਚੱਲਣੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗਵਾਹੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ... 

ਵੀਰੂ ਮੌਲਾ, ਧਰਿਮੰਦਰ ਰਾਮਰਾਏਪੁਰ,ਿਜੰਦੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤ ੇਕਾਲਾ ਮਿਹਤ ਪੁਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਹੋ ਗਏ.... 

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਨS  ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਡੌਕਰ ਨੂੰ  ਜੇਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ.. 

ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇ ਿਦਨ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ .. ਅਸੀ ਠO ਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਸਾਿਰਆਂ ਨS ... 

ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨS  ਅਲੀ ਡiਕਰ ਨੂੰ  ਪੰਦਰI ਸਾਲ ਜੇਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦ ੋਡੌਕਰI ਨੂੰ  ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ.... 

ਮੁਰਤਾਨੀਆ ਦੇF ਮੁਸਿਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥ ੇਸਾਡੇ ਵਾਗੰੂ ਅਦਾਲਤI ਨਹੀ ਬੱਸ ਮਸਿਜਦ ਦੇ ਕਾਜੀ ਹੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਦJ 

ਹਨ.. ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ੋਸਾਡੇ ਬਾਕੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁF ਹੋਏ.. 

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਕਾਫੀ ਿਦਲ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ... ਸਾਨੂੰ  ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ ਤ ੇਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜਾਰਾ 

ਚੱਲੀ ਜਾਦI ਸੀ... 
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ਜਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇF ਦੇ ਨੀਗਰੋ ਫੜ ਹੰੁਦ ੇਤI ਉਹ ਪੰਜ ਛੇ ਿਦਨਾ ਿਵਚ ਘਰ ਪਹੰੁਤ ਜਾਦJ, ਿਕਉਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ 

ਉਹਨਾ Fਨਾਖਤ ਅਈਡੈਟੀਕਾਰਡ ਹੰੁਦਾ ਸੀ... 

ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਸੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨ ਕੁਆਰੀ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ... 

ਮੁਤਾਨੀਆ ਦੇF ਿਵਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨFਾ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਿਸਗਰਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੀਦJ ਸੀ.. ਤ ੇਬੁਰਕਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਉਦਾ 

ਸੀ... ਇਹ ਲੋਕ ਕਦ ੇਿਕਸ ੇਦੀ ਮਤੌ ਤੇ ਰੌਦੇ ਨਹੀ ਵੇਖੇ... ਅਸੀ ਇਹਨਾ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਘੁਲਿਮਲ ਗਏ ਸੀ... 

ਸਾਨੂੰ  ਚਾਰ ਮਹੀਨS  ਹੋ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆ ... ਸਾਡ ੇਏਜੰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਕਹੀ ਜਾਦJ ਸੀ.. ਸਾਡੀ 

ਡੌਕਰI◌ਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.. ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ  ਸਪੇਨ ਪਹੰੁਚਾ ਦੇਣਗੇ... ਅਸੀ ਿਕਹਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵਲੈਤ ਦਾ ਨਾ 

ਨਾਹੀ ਲੈ..  

ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਅਜੇ ਮਤੌ ਦਾ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਨਹੀ ਸੀ ਵੇਿਖਆ, ਉਹਨਾ ਿ◌ਵਚੋ ਦੇ◌ੋ ਮੁੰ ਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ.. 

ਇਕ ਿਦਨ ਮ^ ਸੁ◌ੁ◌ੱਖਾ, ਅਮਨ ਰੁੜਕੀ, ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਿਮFਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ.. ਜਦ ੋਅਸੀ ਵਾਿਪਸ ਆਏ 

ਤੇ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਰੌਲਾ ਿਪਐ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇ ਦ ੋਮੁੰਡੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ... 

ਉਹ ਸੀ ਵੀਰੂ ਮੌਲਾ ਤੇ ਬੰਤ ਰੁੜਕਾ...! 

ਚਲਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕਲ ਨੂੰ .... 
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ਸੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ... ਪੁਿਲਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨI ਨੂੰ ... 

ਮ^ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕਿਮFਨਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ..ਕੰਮ ਕਰਨ ।।।ਸੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਮੇਰੇ ਤੇ Fੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤ ੇਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕਰਨ 

ਲੱਗੇ..  

ਸੁੱ ਖੇ ਨੂੰ  ਤI ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮਨੈੂੰ  ਤ ੇਅਮਨ ਰੁੜਕੀ ਨੂੰ  ਛਟੋੀ ਿਜਹੀ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ... ਅਮਨ ਬੰਤ ਦਾ 

ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ  ਸੱਚੀ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕੇ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀ ਦੱਸਦ ੇਵੀ ਕੀ!!!!!!! 

ਹੁਣ ਅਿਹਮਦ ਤੇ ਫਰੂਈ ਸਾਨੂੰ  ਜੇਲ ਿ◌ਵਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੇਤ ਦ ੇਮਾਰੂਥਲ ਿ◌ਵਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ... ਤ ੇ

ਗਾਲI ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ... ਿਕਉਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਇੰਨਾ ਿਕਸੇ ਬੰਦ ੇਤੋ ਡਰ ਨਹੀ ਸੀ ਲਗਦਾ ਿਜੰਨਾ ਰੇਤ 

ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿ◌ਵਚੋ ਲਗਦਾ ਸੀ.. 

ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ ਤ ੇਸਾਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਿ◌ਵਚੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡੇ ਿਕੱਥੇ ਗਏ....????? 

ਅਸੀ ਨਾਹ ਿ◌ਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਏ.. 
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ਉਹਨਾ ਸਾਨੂੰ  ਥੱਪੜਾ, ਮੁੱ ਕੀਆ, ਲ਼ੱਤI ਨਾਲ ਕੱੁਟਣਾ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ... ਅਸੀ ਰੋਣ ਲਗ ਪਏ.. ਸਾਨੂੰ  ਦੋਵI ਨੂੰ  ਨਹੀ ਸੀ 

ਪਤਾ ਕੇ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.... ਅਮਨ ਸਤਾਰਾ ਅਠਾਰI ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਜਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ...... 

ਿਫਰ ਫਰੂਈ ਨS  ਆਪਣਾ ਿਪਸਤੌਲ ਕੱਿਢਆ ਤ ੇਦੁਬਾਰਾ ਪੁਿਛਆ ਕੇ ਦੱਸ ੋਿਕੱਥ ੇਆ ਮੁੰਡੇ ??? ਨਹੀ ਤI ਅਸੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ 

ਦੇਣੀ ਆ... 

ਅਮਨ ਮੈਨੂੰ  ਕਿਹੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ  ਪਤਾ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਗਏ... ਬੰਤ ਤੇ ਵੀਰੂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ... 

ਮੈ ਿਕਹਾ ਅਮਨ ਚੱੁਪ ਕਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ  ਨਹੀ ਦੱਸਣਾ....  

ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ  ਸਾਡੀ ਭਾFਾ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ....... 

ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਨS  ਿਪਸਤੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਿਗਣਤੀ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ... ਮ^ ਅਮਨ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ... 

ਅਮਨ ਕਹੰਦਾ- ਭਾਜੀ ਰੇਤ ਿ◌ਵਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਗJ ਿਕੱਥੇ????  

ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਅ◌ਾਿਪਸ ਿ◌ਵਚ ਗੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ . ਮ ̂ਤ ੇਅਮਨ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਜੱੁਤੀਆਂ ਲ਼ਾਹ ਕੇ ਮੁਰਤਾਨੀਆ ਦੇF 

ਵੱਲ ਭੱਜ ਉਠS .. ਦ ੋਿਤੰਨ ਸੋ ਗਜ ਹੀ ਭੱ◌ੇਜੇ ਤੇ ਰੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ^ ਿਡੱਗ ਿਪਆ...ਫਰੂਈ ਨS  ਮੈਨੂੰ  ਿਡੱਗੇ ਨੂੰ  ਹੀ ਲੱਤI 

ਨਾਲ ਕੱੁਟਣਾ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ.... ਅਿਹਮਦ ਨS  ਮਨੈੂੰ  ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਞੇ ਿ◌ਵਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ----- 

""" ਬਾਕੀ ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਦੱਿ◌ਸਉ ਕੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਆ.. ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ 

ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ  ਭੇਜੀ ਆ.. ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਾਈਬ ਹੰੁਦਾ ਆ ਤI ਸਾਨੂੰ  ਜਵਾਬ ਦਣੇੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਿਲਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਫਰ ਤਹਾਨੂੰ  ਵੀਹ ਵੀਹ 

ਕਰਕੇ ਵਾਿਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਣੇਾ""" 

ਅਸੀ ਿ◌ਜੰਨਾ ਬੰਗਲਾਦFੇੀ ਵੀਰI ਨਾਲ ਜੇਲ ਿ◌ਵਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵI ਵਾਲਾ ਿਹਸਾਬ ਹੋ ਿਗਆ 

ਸੀ..... 

ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ  ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤ ੇਿਜਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਸੀ....... ਿਕਉਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋ ਇਹੀ 

ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ.... 

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਅੰਬੇਸੀ ਤੋ ਬੰਦ ੇਆਏ ਤ ੇਸਾਡੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ..... ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇFੀ ਮੁੰ ਿਡਆ ਦੀ 

ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਈ ਤ ੇਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਹਲਾ ਵਾਰੀ ਆਈ.... ਹੁਣ ਇਕ ਿਦਨ ਬਾਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨS  ਦੇ 

ਬੰਗਲਾਦੇFੀ ਭਰਾਵI ਨS  ਸਾਡ ੇਨਾਲੋ ਿ◌ਵਛੜ ਜਾਣਾ ਸੀ..... 

ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ ਕੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ  ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਦFੇ ਪਹੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਿਸਉ... ਕੇ ਤੁਸੀ ਿਕੱਦI ਤੇ ਸਹੀ 

ਸਲਾਮਤ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਉ... 

ਿਜਹੜੇ ਿਹੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਕੇ "ਹਮ ਬਈਆ ਆਪਕੋ ਬੰਗਲਾਦੇF ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸ ੇਹੀ 
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ਬਤਾਏਗJ" 

ਹੁਣ ਬੱ◌ੰਗਲਾਦੇFੀ ਵੀਰI ਨS  ਬੈਗ ਬੰਨ ਲਏ... ਸਾਡ ੇਰੋਣ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਸੀ. ਇੱਦI ਲ਼ੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜੱਦI ਿਕਸੇ ਨS  ਸਰੀਰ 

ਿ◌ਵਚੋ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਵ.ੇ. ਿਕਉਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੱਠS  ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਦJ ਤੇ 

ਜFਨ ਮਨਾਉਦੇ ਹੰੁਦ ੇਸੀ... ਸ ੋਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾ ਭਰਾਵI ਨਾਲ... 

ਬੰਗਲਾਦੇFੀ ਵੀਰI ਨੂੰ  ਲੈਣ ਿਤੰਨ ਗੱਡੀਆ ਆਈਆ... ਸਾਡ ੇਿ◌ਵਚੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਚੜਾਊਣ ਵੀ ਨਹੀ ਿਗਆ 

ਿ◌ਕਉਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ ਿਵਛੋੜਾ ਸਿਹਣ ਨਹੀ ਹੋਣ ੈਸਾਡੇ ਕੋਲੋ... 

ਮੁਰਤਾਨੀਆਂ Fਿਹਰ ਦ ੇਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ... ਿਕਸੇ ਨS  ਿਬਸਕੁਟ, ਿਕਸੇ ਨS  ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨS  

ਮੂੰ ਗਫਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ... ਇਹ ਛੋਟੀਆ ਿਦੱਤੀਆ ਭੇਟਾਵI ਿ◌ਵਚ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਸੀ , ਇਹ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ 

ਸੀ... 

ਜਦ ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੀਆ ਤI ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਏਦI ਸੀ ਿਜਵੇ ਕੁੜੀ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ◌ੇਈਏ . ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ...... 

ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ  ਛ ੇਮਹੀਨS  ਹੋਜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦFੇੀ ਵੀਰI ਤ ੋਬਾਦ ਸਾਨੂੰ  ਜੇਲ ਖਾਲੀ ਜਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ...ਅਸੀ ਛੇ 

ਮਹੀਨS  ਲਗਾਤਾਰ ਉਥ ੇਮਸਰI ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਨS  ਨਾਹ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੀ... ਸਗੋ ਹਰ ਵਾਰ ਿਜਆਦਾ 

ਸੁਆਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ...(ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਘਰੇ ਮਸਰI ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਦJ ਆ ਤI ਸਹਾਰਾ ਦFੇ , ਰੇਿਗਸਤਾਨ, ਜੇਲ ਦੇ ਸੀਨ 

ਅੱਖਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਦJ...) 

ਬੰਗਲਾਦੇFੀ ਦ ੇਜਾਣ ਮਗਰੋ ਚਾਰ ਿਦਨਾ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ  ਰਾਜੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੇ ਅਸੀ ਠੀਰ ਠਾਕ ਪਹੰੁਚ ਚੱੁਕੇ ਆ.. ਇਹ 

ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁF ਹੋਏ ਤ ੇਸਾਡੀ ਵੀ ਆਸ ਵੱਧ ਗਈ.... 

ਹੁਣ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦਉ.... ਪਿਹਲI ਿਸੱਧਾ ਬੰਗਲਾ 

ਸਾਿਹਬ ਗੁਰਦਾਆਰਾ ਜਾਵਾਗJ ਤ ੇਬਾਦ ਿ◌ਵਚ ਜਰੂਰ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ, ਅਿrਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ 

ਵੀ ਜਾਵਾਗJ.... 

ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਟਾਇਮ ਹੋ ਿਗਆ... ਸਾਿਰਆ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਠ ਜਿਣਆ ਦੀ ਰਿਹ ਗਈ.. 

ਿਕਉਕੇ ਲੇਟ ਆਏ ਸੀ ਤI ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਫਾਰਮ ਨਹੀ ਸੀ ਭਰੇ.. ਹੁਣ ਅਸੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ 

ਨਾਮ ਜਪਣਾ Fੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ....  

ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ.... 

ਉਹਨੀ ਖੁFੀ ਸਾਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਿਜੰਨੀ ਵਾਿਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ... ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖI ਬੰਦ ਕਰ ਕਰ 

ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੀਆ ਗਲੀਆਂ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਿਮਲਣ ਦੇ ਖਾਬ ਬੁਣਦ ੇਸੀ.... 

ਅ◌ਾਿਖਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਿਵਦਾਈ ਦਾ ਟਾਇਮ ਆ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ  ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਆਏ.. ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖI ਿ◌ਵਚ ਹੰਝੂ ਸੀ.. ਪਰ ਸਾਨੂੰ  ਏਦI ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇ ਸਾਡ ੇਇੱਥੇ ਕੁਛ ਰਿਹ ਚੱਿਲਆ ਹੋਵੇ....  
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ਤੇ Fਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੀ.. ਉਥੋ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨS  ਸਾਨੂੰ  ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਿ◌ਵਚ ਪੱੁਤਾ, ਭਰਾਵI 

ਵਰਗਾ ਿਪਆਰ ਿਦੱਤਾ.. 

ਜਦ ਵੀ ਯਵਾਰਾਤ Fਿਹਰ ਿ◌ਵਚ ਕੋਈ ਿਵਆਹ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤI ਅਸੀ ਉਥ ੇਿਬਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਰੂਰ ਪਹੰੁਚਦੇ ਸੀ... ਤੇ 

ਡੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤ ੋਪਿਹਲਾ ਭੰਗੜਾ ਅਸੀ Fੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ.. ਉਸ ਦੇF ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ  ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ  

ਕੋਈ ਸੰਗ Fਰਮ ਨਹੀ ਸੀ ਹੰੁਦੀ.. ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁF ਹੰੁਦੇ ਸੀ.. ਤ ੇਸਾਨੂੰ  ਿਵਆਹ ਿ◌ਵਚ 

ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਚਾਆ ਚੜ ਜਾਦI ਸੀ. ਿਕਉਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਖਾਣਾ ਤI ਅਸੀ ਹੈ ਨੀ ਕੁਛ.. ਿਕਉਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ 

ਮੀਟ ਹੀ ਵਰਤਾਉਦੇ ਸੀ ਿਵਆਹਾ ਿਵਚ.. 

ਇਹਨI ਯਾਦI ਿ◌ਵਚ ਡੁੱ ਬੇ ਅਸੀ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਨੌਕFਾਟ ਏਅਰ ਪੋਰਟ... ਿਜਹੜੇ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ  ਚੜਾਉਣ ਆਏ.. 

ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡ ੇਹੱਥ ਚੰੁਮ ਰਹੇ ਸੀ.. ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਿਭੱਜੀਆਂ ਅੱਖI ਨਾਲ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ ਉਡ ਿਪਆ.॥  

ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨS  ਬਾਦ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲ̂ਡ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ... ਿਜਸ ਉਤ ੇਸਾਡੇ ਮI ਿਪਉ ਭੈਣ ਭਰਾ 

ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਹਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਸੀ...ਜਹਾਜ ਿ◌ਵਚੋ ਉਤਰਨ ਤ ੋਬਾਦ ਜਦ ਆਪਣਾ ਦFੇ ਵਿੇਖਆ ਤI ਅੱਖI ਖੁFੀ ਨਾਲ 

ਿਭੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆ ਸੀ.... ਕੁਛ ਦੋਸਤI ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਨੋ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ.. ਜਦ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  

ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਇਮ ਲਈ ਤI ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ..... ਕੇ ਅਸੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤ ੇ

ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਹI... 

ਮੈਨੂੰ  ਅ◌ਾਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਿਜਸਨੂੰ  ਅਸੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇF ਦੀ ਗੋਦ ਿ◌ਵਚ ਛੱਡ ਆਏ 

ਸੀ... ਕਾF ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਤI Fਾਇਦ ਖੁFੀ ਦੁੱ ਗਣੀ ਹੰੁਦੀ... " ਉਹ ਆਪਣੇ ਮI ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਮਾਣਦਾ ਤੇ ਉਸਦ ੇਬੱਚੇ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਦਾ"" 

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਨਜੂਰ ਸੀ...ਸੱਚੇ ਪਾਤFਾਹ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ  ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਿਮਿਲਆ ਸੀ... ਪਰ 

ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਸਾਡ ੇਕੋਲੋ ਖੋਹ ਿਲਆ ਸੀ.. 

ਮਰਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਿਕਸੀ ਸ ੇਜੁਦਾ ਹੋਕਰ 

ਕੰਬਖਤ ਵਕਤ ਸਭ ਕੋ ਜੀਣਾ ਿਸਖਾ ਦਤੇਾ ਹੈ। 

ਮ^ ਅ◌ਾਪਣ ੇਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਿਹਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ... ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਜਾ ਕੇ 

ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ..... 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕੇ ਕੁਛ ਕ ਵੀਰ ਿਦੱਲੀ ਆਉਿਦਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਜਾਣ ਦੀ ਥI ਤ ੇ

ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ ੇਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸਮਿਝਆ.. ਖੈਰ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਆਿਦਆ ਤ ੋ

ਮੁਕਰ ਗਏ ਸੀ.... 
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ਅਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਾਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡ ੇਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦਾ Fੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ 

ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਭ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਦ ੇਹੋਣੇ....  

ਕੇ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖ ਕੱਟੇ... 

ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ , ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ.. 

ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ.. 

ਪਰ ਮ^ ਤਹਾਨੂੰ  ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਅਸੀ ਉਜੜ ਕੇ ਨਹੀ.... ਸਗ7 ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਮੜੁੇ.. 

ਅਸੀ ਗਵਾ ਕੇ ਨਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਮੜੁੇ.. ਅਸੀ ਿਸੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ, ਇੰਸਾਨੀਅਤ, ਿਹੰਮਤ, ਹੋਸਲI ਤੇ ਸੱਚ 

ਕਮਾ ਕੇ ਮੜੁੇ ਸੀ.. 

ਸਾਨੂੰ  ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਿਮਲੀ...  

ਅਸੀ ਇਸ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮੜੁੇ.... 

ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤ ੇਸੱਚੇ ਪਾਤFਾਹ ਇਸਨੂੰ  ਸIਭਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖFੀ.... 

(ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ... ਬੱਸ ਇਕ ਲਾਸਟ ਭਾਗ ਕਲ ਨੂੰ  

ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ... ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ.... 

ਿਜਸ ਵੀ ਵੀਰ ਨS  ਆਪਣਾ ਟਾਇਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ  ਪਿੜਆ... ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਦ ੇਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾ . 

ਅ◌ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਤਹਾਨੂੰ  ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਿਸੱਖਣ ਨੂੰ  ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੋਗਾ... ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤ,ੋ,,, 

ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਿਰਆ ਦਾ ਰੱਬ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਿ◌ਵਚ ਰੱਖੇ.....Upinder Thandi 

 

ਭਾਗ 17 (Part-17 ) 

ਮੁਰਤਾਨੀਆ ਦੇF ਤੋ ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੇ ਿਪੰਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 

ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣਾ.. 

ਿਹੰਮਤ ਨਹੀ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਖਬਰ ਤI ਜਰਰੂੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ..ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀ ਉਸਦੀ ਖਬਰ 

ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦੱਤੀ.. ਿਫਰ ਕਝੁ ਸਮੇ ਬਾਦ ਮ̂ ਉਸਦ ੇਿਪੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ.. 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਿਹਤਪਰੁੀ,ਧਰਿਮੰਦਰ ਰਾਮਰਾਏਪੁਰ, ਿਜੰਦੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਤੇ ਜੱਸੀ ਮਜਾਰੀ ਵੀ ਗਏ...  

ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਨS ੜੇ ਿਪੰਡ ਐਮਾ ਮੁਗਲI ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀਰ ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ... ਦਰਵਾਜਾ ਉਸਦੀ 
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ਮਾਤਾ ਨS  ਖਿੋਲਆ. ਸਾਨੂੰ  ਵੇਖਿਦਆ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਹੰਦੀ-" ਮੇਰਾ ਸਤਨਾਮ ਪੁੱ ਤ ਿਜਊਦਾ ਆ ਨਾ....??? 

ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱ ਤ ਦੇ ਕੋਲੋ ਆਏ ਹੋ ਨਾ...??? 

ਮੇਰੇ ਪੁੱ ਤ ਨS  ਕੀ ਸੁਨS ਹਾ ਿਦੱਤਾ....??? 

ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ.....?? 

ਸਾਡੇ ਮਨ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀ ਚੱੁਪ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ  ਪੁੱ ਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅ◌ਾਪ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ.. Fਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰੂਹ ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਸੀ... ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ-" 

ਤੁਸੀ ਿਕਉ ਆ ਗਏ..?? Fਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗਾ.....""" 

ਅਸੀ ਰੋਣ-ਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ.. ਸਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਰਸੋਈ ਿ◌ਵਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ.. ਤ ੇਸਤਨਾਮ 

ਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਿਮੰਦਰ ਕੋਲ ਆਣ ਬੈਠS ... 

ਅਖੀਰ ਅਸੀ ਵੱਡਾ ਿਜਹਾ ਿਜਗਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਕੇ " ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਪਰੂਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੇ 

ਇਹਨਾ ਹੱਥI ਨਾਲ ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ  ਰੇਤ ਦੀ ਬੱੁਕਲ ਿਵੱਚ ਦਬ ਕੇ ਆਏ ਹI"" 

ਇਹ ਸੁਣਿਦਆ ਹੀ ਮਾਤਾ ਉਚੀ ਉਚੀ ਧਾਹI ਮਾਰ ਉਠੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲਗ ਪਈ... ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ 

ਵੱਲ ਰਸੋਈ ਨੂੰ  ਭੱਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ..... ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨS  ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ  ਪੁੱ ਿਛਆ- " ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਇੋਆ" 

ਬੱਚੀ ਅਮਨ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੌਦੀ ਹਈੋ ਪੁੱ ਛ ਰਹੀ ਸੀ.. ਮੰਮੀ ਤੂੰ  ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਕੇ " ਡੈਡੀ ਿਜਊਦJ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਿਖਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ" ਪਰ ਆਹ ਭਾਈ ਤI ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ  ਰੇਤੇ ਿਵਚ ਦੱਬ ਕੇ ਆਏ॥.... ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਿਕੱਦਾ ਆਉਣਗੇ...??? 

ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆ ਧਾਹI ਿਨਕਲ ਗਈਆਂ... ਮ̂ ਬੱਚੀ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ  ਘੱੁਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾਇਆ ਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ  ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ..ਿਫਰ ਸਾਰੀਆ ਗੱਲਾ ਕੀਤੀਆ... 

ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਤ ੇਮਾਤਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ . ਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਤI ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਆਉਦI, ਸਾਨੂੰ  ਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਦਾ ਕੇ 

ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱੁਿਤਆ ਿਪਆ ਆ ਜਾਵੇ.. ਸਾਡਾ ਿਖਆਲ ਤI ਿਦਨ ਰਾਤ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ.... ਸਾਨੂੰ  

ਿਦਨ ਿਤਉਹਾਰ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਦੀ.. ਜਦੋ ਲੋਕI ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਿਦਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਦJ ਨS ... 

ਤI ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ --- " ਹਾਏ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ  ਪਟਾਕੇ ਿਲਆਦੇ ਆ ਕੇ.... ਮੰਮੀ ਤI ਸਾਨੂੰ  ਕੁਝ ਿਲਆ ਕੇ ਨਹੀ 

ਿਦੰਦੀ"""" ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ  ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਇਉ"""" 

ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣI ਬਹੁਤ ਰੌਦੀਆਂ ਸਨ. ਕਿਹੰਦੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਵਹੜੇ ਕੋਣ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ.... 

ਿਕਉਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਿਸੱਧਾ(ਅਬਨO ਰਮਲ) ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਨਿਕਆ ਿਵਚ ਵੀ ਕਈੋ ਲ਼ੜਕਾ ਨਹੀ ਸੀ.. 

ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣI ਦਾ ਸਾਝਾ ਭਰਾ ਸੀ.. 

ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀਆ ਘਰ ਦੀਆ ਕੰਧI , ਦਰਖੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ. ਿਜਵੇ ਉਹ ਇੰਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਕੇ 
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ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਿਜਊਦਾ ਆ... ਭਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ.... 

ਪਰ ਅਸੀ ਇਹ ਿਕਵੇ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ..॥ 

ਕਿਹੰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਗਮ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ  ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ  ਘਟਾ ਨਹੀ ਸੀ ਸਕਦੇ.... 

ਵਾਿਪਸ ਤਰੁਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਲ਼ੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ... ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿ◌ਵਚੋ ਹੁਕ ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਸੀ..... 

ਕਾF ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਮI ਦਾ ਪੁੱਤ, ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਪਾਪਾ ਵਤਨs  ਦਰੂ ਅਨਜਾਣੀ ਿਮੱਟੀ 

ਿ◌ਵੱਚ ਦਫਨ ਨਾ ਹੋਵੇ...... 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ........... 

ਸਮਾਪਤ 


