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ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਸਾਲ 2005

ਖੂਨੀ ਖੰ ਡਰ

ਕੰ ਡਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸੁਣ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅਖ ਖੁਲ ਗਈ ,

ਠ ਦੇਖਖਆ ਤਾਂ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਖਟਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਖਗਆ ਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹ ੀ ਸੀ ਲਗਾ
ਕਦੋਂ ਬਸ ਖਵਚ ਬੈਖਠਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ

ਕੰ ਡਕਟਰ ਨ ਥੋ ਹਾ ਖਜਹਾ

ਜਲਦੀ ਉਤਰਨ ਲਈ ਖਕਹਾ, ਖਕ ਖਕ ਉਹ ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਖਨਸਚਤ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਸੀ
ਅਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਖਕ ਖਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਨਾਨਕੇ
ਖਪੰ ਡ ਜਾ ਖਰਹਾ ਸੀ

ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਖਪੰ ਡ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਖਕ ਖਕ ਉਹ

ਖਪੰ ਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੈਂਨੰ ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਪੰ ਡ ਦੇ ਬਸ
ਅਡੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਏਥੋਂ ਦੋ ਕੁ ਖਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ
ਖਪੰ ਡ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਪਖ ਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਚੁਕ ਬਸ 'ਚੌਂ ਉਤਖਰਆ ਗਰਮੀ
ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂਨੰ ੂ ਖਪਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ

ਓਥੇ ਹੀ ਇਕ

ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੰ ਕੀਂ ਦੇਖ ਲਖਗਆ ਖਜਵੇਂ ਅੰ ਨਹ ਨੂੰ ਅਖਾਂ ਖਮਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ
ਪਾਣੀ ਪੀ ਮੈਂ ਓਥੇ ਇਕ ਬੋਹ

ਖਗਆ ਬੋਹ

ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੰ ਘਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠ

ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮੈਂਨੰ ੂ ਖਬਲਕੁਲ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਕਲ ਵਰਗੀ ਲਗੀ

ਖਜਵੇਂ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਖਵਚ ਸਰ ਰਖ ਪੈ ਖਗਆ ਹੋਵਾਂ ਅਜੇ ਇੰ ਨਾਂ ਸਮਾਂ
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ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ.. ਮੈਂਨੰ ੂ ਇਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਖਕ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲਗ
ਪਈ

ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਖਪੰ ਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਕਟਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਏਥੇ ਹੀ ਰਖਹਣ ਲਈ ਆਇਆ
ਸੀ
ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਕ ਕੋਈ ਖਵਅਕਤੀ ਖਮਲੇ ਖਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਾਨੀ

ਘਰ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਇੰ ਨ ਨੂੰ ਓਥੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਖਮਲ ਖਗਆ, ਖਜਸ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਥ ਦੇ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਖਵਚ ਬੈਠ ਖਗਆ ਟਰਾਲੀ ਖਵਚ ਨੀਰਾ ਲਖਦਆ
ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਮਝ ਖਗਆ ਸੀ ਖਕ ਉਹ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆ ਖਰਹਾ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਇਥੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਣਆ ਸੀ ਖਕ
ਇਥੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਖਵਚ ਬਹੁਤ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਨ ਪਰ ਕਦੇ ਦੇਖਖਆ ਨਾ ਮੇਰਾ
ਨਾਨਕਾ ਖਪੰ ਡ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰ ਦ ਜਗਹਾ ਖਵਚੋ ਇਕ ਹੈ
ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ

ਇਹ ਖਪੰ ਡ ਅੰ ਖਮਰਤਸਰ

ਸਾਖਹਬ ਕੋਲ ਹੈ ਖਜਥੋਂ ਪਾਖਕਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਮੈਂ ਏਹ ਵੀ ਸੁਖਣਆ ਸੀ ਖਕ ਏਥੇ ਅਿਾਦੀ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ
ਅਿਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਰਭਾਖਵਤ ਖਪੰ ਡਾਂ ਖਵਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਖਪੰ ਡ ਵੀ ਸੀ

ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਖਪੰ ਡ ਆ ਖਗਆ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਖਕਹਾ ਉਸਨ ਅਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਕ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ
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ਪਖਹਲਾਂ ਹੀ

ਤਰ ਖਗਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਖਹ ਅਪਣੀ ਨਾਨੀ

ਘਰ ਵਲ ਵਖਧਆ

ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਘਰ ਪਹੁੰ ਖਚਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਮੈਂਨੰ ੂ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਖਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ
ਵਾਖਪਸ ਆ ਦੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਗਗਨ ਬਾਹਰ ਖਕਤੇ ਲੰਖਘਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ

ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ
ਪਖਟਆਲੇ ਤੋਂ ਅੰ ਖਮਰਤਸਰ ਸਾਖਹਬ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੇਸ਼ਕ ਇੰ ਨਾਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਪਰ ਖਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਖਹਲੀ ਵਾਰ ਇੰ ਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਖਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
ਥਕ ਵੀ ਖਗਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕਪ ੇ ਬਦਲ ਲਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਅੰ ਦਰ ਪਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੋ ਖਗਆ

ਦੋ ਘੰ ਖਟਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠ ਖਗਆ ਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਗਗਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਖਗਆ
ਸੀ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਤਾ ਖਪਆ ਸੀ
ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਜੀ ਖੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਓਥੇ ਹੀ ਰਖ ਖਦਤਾ ਤੇ ਨਾਨ ਨਾਲ
ਖੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨ ਮਨਹ ਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਕ ਅਜ
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ਤਾਂ ਆਇਆ... ਕਲਹ ਤੋਂ ਚਲ ਖਜਆ ਕਰੀਂ , ਪਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਖਹੰ ਦੇ 'ਜਾ ਆ ਦਾ
ਘੁੰ ਮ ਆਉ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਵੀ ਖਤਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲਈ

ਨਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਪੁਤ ਪਖਹਲਾਂ ਅਪਣੀ ਚਾਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰ ਨਾਂ
ਕਖਹੰ ਦੇ ਮੈਂ ਿਲਦੀ ਿਲਦੀ ਚਾਹ ਖਤਮ ਕਰ ਅਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨੂੰ
ਖਨਕਲ ਖਗਆ
ਖੇਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਗਆ ਸੀ ਪਰ ਓਥੇ ਕੋਈ
ਮੋਰ ਨਾ ਖਦਖਸਆ ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੰ ਨਾਂ ਵਧੀਆ
ਨਿਾਰਾ ਮੈਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਖਆ ਖਕ ਖਕ ਮੈਂ ਪਖਟਆਲਾ

ਖਹਰ

ਰਖਹੰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਥੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਖਮਲਦੇ
ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਖਛਆ ਖਕ ਕੋਈ ਮੋਰ ਖਕ

ਨਹੀਂ ਖਦਸ ਖਰਹਾ ਬਾਹਰ

? ਪਰ ਉਹ ਕਖਹੰ ਦੇ ਖਕ ਮੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇ ਨ

ਕਖਹੰ ਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਏਥੇ ਹੀ ਆ ਖਿਰ ਦੇਖ ਲਈ "ਚਲ ਚਲਦੇ
ਆ ਹੁਣ ਘਰ", (ਨਾਨਾ ਜੀ ਨ ਮੈਂਨੰ ੂ ਖਕਹਾ)

ਗਗਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ

ਥੋ ਹੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਖਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਖਦਆਂ
ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਨੰ ੂ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਖਮਲ ਮੈਂ ਤੇ ਗਗਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰ ਮਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ
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ਪਖਹਲੇ ਖਤੰ ਨ ਖਦਨ ਤਕ ਮੈਂਨੰ ੂ ਕੋਈ ਮੋਰ ਨਾ ਖਦਖਸਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ
ਖਜਹਾ ਹੋਇਆ... ਖਜਵੇਂ ਖਕਸੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਚੀਿ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ
ਉਹ ਨਾ ਖਮਲੀ ਹੋਵੇ
ਅਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਖਪਆ ਸੀ.. ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲ
ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜ ਖੇਤਾਂ ਖਵਚ ਮੈਂਨੰ ੂ ਮੋਰ ਤਾਂ ਖਦਸੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ
ਹੀ ਸੀ, ਖਕ ਖਕ ਉਸ ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਖਜਸਨੂੰ ਮੈ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਰੋਜ ਖੇਤ ਆ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨੀਰਾ ਵਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਰ ਖਪਛੇ
ਭਜਾ , ਮੈਂਨੰ ੂ ਅਪਣੇ ਵਲ ਆ ਦਾ ਦੇਖ ਮੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਭਜ
ਖਗਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਪਛੇ ਖਪਛੇ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਘਰ ਵਲ ਚਲਾ
ਖਗਆ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਲਖਕ ਇਕ ਖੰ ਡਰ ਵਾਂਗ ਸੀ.. ਓਥੇ ਖਜਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਗਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖਪਛੋਂ
ਨਾਨਾ ਜੀ ਨ ਖਪਛੋਂ ਹਾਕ ਮਾਰ ਬੁਲਾ ਖਲਆ ਤੇ ਓਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ
ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਖਛਆ ਖਕ

ਥੇ ਖਕ

ਨੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲ

ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਖਕਹਾ ਪੁਤ ਚਲ ਘਰੇ ਚਲੀਏ
ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਖਪਸ ਮੁ ਆ ਖਗਆ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਖੰ ਡਰ
ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਖਰਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਗਗਨ ਤੋਂ ਪੁਖਛਆ ਤਾਂ
ਉਸਨ ਦਖਸਆ......
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ਗਗਨ:-... ਓਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਖਪੰ ਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਨਹ ੀ
ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਾ ਓਥੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭੁਲ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ
ਜਾਈ ਕਦੇ
ਮੈਂ :- ਹਾ... ਹਾ... ਹਾ, '' ਪਾਗਲ ਭੂਤ - ਭਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਤੈਂਨੰ ੂ ਖਕਸਨ
ਵਖਹਮ ਪਾਇਆ ਏ?
ਗਗਨ :- ਵਖਹਮ - ਵੂਹਮ ਖਜਆ ਸਾਰਾ ਖਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖਦਸਦਾ ਭੂਤ
ਨਾਲੇ ਤੈਨੰ ੂ ਕੀ ਪਤਾ ਅਜੇ ਚਾਰ ਖਦਨ ਨਹ ੀ ਹੋਏ ਤੈਨੰ ੂ ਆਏ ਨੂੰ
ਮੈਂ :- ਮੈਂ ਨਹ ੀ ਮੰ ਨਦਾ, ਤੂੰ ਖਦਖਾ ਕੇ ਖਲਆ ਮੈਂਨੰ ੂ ਮੈਂ ਖਿਰ ਮੰ ਨੂ
ਗਗਨ :- ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਣਾ ਨਾ ਮੰ ਨ ਖਿਰ,.. ਪਰ ਮੈਂ ਨਹ ੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖਗਆ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਖਹ ਦੇਣਾ,.. ਖਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਦਖਸਆ ਨਹ ੀ
ਉਸਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਖਦਲ ਖਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖ ਹੇ ਹੋਏ ਮੈਂਨੰ ੂ

ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਨ ਦਖਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਕ ਭੂਤ ਭਾਤ ਕੁਝ ਨਹ ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਇਹ ਸਭ
ਮਨ ਦਾ ਵਖਹਮ ਹੁੰ ਦਾ
ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਖਦਨ ਓਸ ਖੰ ਡਰ ਜਾਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ,.. ਪਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨ ਖਿਰ
ਮੈਂਨੰ ੂ ਗੁਸੇ ਨਾਲ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰ ਖਦਤਾ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਨਾਨ ਨੂੰ ਇੰ ਨ ਗੁਸੇ ਖਵਚ ਅਪਣੇ
ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਪਖਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾਨੀ

ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਓਸੇ ਖੰ ਡਰ ਵਾਰੇ ਪੁਖਛਆ ਨਾਨੀ ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਖਜਹੇ ਤਰੀਕੇ
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ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਖਖਆ ਤੇ ਬੋਲੇ "ਕੁਝ ਨਹ ੀ ਪੁਤ.. ਤੂੰ ਖਗਆ ਤਾਂ ਨਹ ੀ ਓਥੇ ? ",
ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਖਵਚ ਸਰ ਖਹਲਾਇਆ

ਨਾਨੀ :- "ਹਾਂ ਪੁਤ ਆਪਾਂ ਜਾਨਾ ਵੀ ਨਹ ੀ ਓਥੇ" ਮੈਂ :- ਪਰ ਨਾਨੀ ਖਕਉ ਨਹ ੀ
ਜਾਣਾ ?
ਨਾਨੀ :- ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਖਗਆ? (ਨਾਨੀ ਨ
ਵੀ ਮੈਂਨੰ ੂ ਗੁਸੇ ਖਵਚ ਜਵਾਬ ਖਦਤਾ)

ਪਰ ਮੈਂਨੰ ੂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਖਕ ਏਹੋ ਖਜਹਾ ਕੀ ਆ ਓਥੇ ?
ਭੂਤਾਂ ਖਵਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਹ ੀ
ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਂ ਓਥੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਧਆਨ
ਓਸ ਖੰ ਡਰ ਖਵਚ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਜਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖਦਲ
ਖਵਚ ਕੋਈ ਗਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰ
ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਚੈਨ ਨੀ ਖਮਲਦਾ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਦਾ ਪੁਛਣ ਤੇ ਮੈਂਨੰ ੂ ਨਾਨੀ ਨ ਇੰ ਨਾਂ ਹੀ ਦਖਸਆ ਖਕ ਪਖਹਲਾਂ ਓਥੇ
ਕਈ ਲੋ ਕ ਰਖਹੰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਖਵਚ ਮੌਤ

ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਥੇ ਕੋਈ ਨਹ ੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੁਣ
ਓਵੇਂ ਹੀ ਖਪਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗਹਾ ਖਪੰ ਡ ਦੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ
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ਨਾਨੀ ਥੋਨੰ ੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਖਕਵੇਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂ ਪੁਤ ਪਤਾ ਤਾਂ
ਸਾਖਰਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਖਿਰ ਨਾਨੀ ਮੈਂਨੰ ੂ ਵੀ ਦਸੋ ਖਕਵੇਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਕਲੀ ਕਲੀ
ਗਲ ਦਸੋ
ਨਾਨੀ :- ਪੁਤ ਹਨਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਖਗਆ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦਸੂ,.. ਹੁਣ ਸੋਜਾ ਜਾਕੇ
ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਹੁਣੇ ਦਸੋ

ਨਾਨੀ :- ਪੁਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਅਜੇ ਤੇ ਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਜਾ ਜਾਕੇ
ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇਖਲੋ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਦਖਸਆ ਕੁਝ,.. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਪਣੇ
ਘਰ ਚਲ ਜੂ ( ਮੈ ਖਜਵੇਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਖਦਤੀ ਹੋਵ)ੇ
ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਖਕ ਮੈਂ ਖਕੰ ਨਾ ਖਿਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤਕ ਮੈਂਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਗਲ

ਨਾ ਪਤਾ ਲਗੇ ਮੈਂ ਖਟਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ

ਨਾਨੀ :- ਹਾਂ ਪੁਤ ਕੋਈ ਨੀ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਖਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਕੇ ਸੋਜਾ
ਪਰ ਮੈਂਨੰ ੂ ਉਸ ਖੰ ਡਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਨੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ

ਅਕਸਰ

ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਕੁਝ ਖਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੀਂਦ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੋ ਖਰਹਾ ਸੀ

ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਵੀ
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ਮੇਰੀ ਿਲਦ ਹੀ ਅਖ ਖੁਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਸਧਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਖਗਆ ਤੇ ਖੰ ਡਰ
ਬਾਰੇ ਪੁਛਣ ਲਗਾ

ਨਾਨੀ :- ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਗੀ ਸੀ ਰਾਤ?.. ਖਜਹ ਾ ਖਬਨਾਂ ਮੂੰ ਹ ਧੋਤੇ ਪੁਛਣ
ਲਖਗਆ... ਪਖਹਲਾਂ ਮੂੰ ਹ ਧੋ ਲੈ ਖਿਰ ਚਾਹ ਪੀ (ਮੈਂਨੰ ੂ ਖਪਆਰ ਨਾਲ
ਖਚ ਕਖਦਆਂ ਖਕਹਾ)
ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰ ਹ ਧੋ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਖਗਆ
ਮੈਂ:- ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦਸੋ ਸਾਰੀ ਗਲ
ਨਾਨੀ :- ਸੁਣ ਪੁਤ ਜੇ ਪੂਰੀ ਗਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲ 1947
ਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਵੰ ਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਖਕਸਤਾਨ
ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਪਾਖਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਵਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ

ਖਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਪੰ ਜ ਦਖਰਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਿਆਦਾ ਖੂਨ
ਡੁਲ ਖਰਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੰ ਖਗਆਂ ਖਵਚ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕੀਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਮੀਨਾਂ ਛਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਜੇ
ਿਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰ ਦਾ ਖਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂ ਦਾ, ਪਖਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਰੂਰੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਆ... ਜੇ ਜਾਨ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਆ

ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ

ਨਦੀਆਂ ਖਵਚ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੋ ਕੀਂ ਮਿਬੂਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖਪਆਸ ਬੁਝਾਉਣ
ਲਈ ਉਹ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗਡੀਆਂ ਖਵਚ
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ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ.. ਕੁਝ ਗਡੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵਲ ਜਾਂਦੀਆ ਕੁਝ ਗਡੀਆਂ
ਅੰ ਖਮਰਤਸਰ ਵਲ ਆ ਦੀਆਂ ਇੰ ਨ ਖਿਆਦਾ ਮਾ ੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ

ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ ਖਜਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰੂਹ ਕੰ ਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ ਲਖਾਂ
ਲੋ ਕੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋ ਾਂ ਲੋ ਕੀਂ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਸਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਖਸਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ

ਪਤਾ ਨਹ ੀ

ਅੰ ਗਰੇਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਏਹੋ ਖਜਹਾ ਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੰ ਨਾਂ ਖਵਚ ਿੂਕ ਗਏ ਸੀ, ਖਜਹ ੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਖਵਚ ਲੋ ਕੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਖਹੰ ਦੇ ਸੀ ਓਹੀ ਲੋ ਕੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ
ਦੇ ਖਪਆਸੇ ਹੋਗੇ ਸੀ
ਮੈਂ :- ਹੈਂ.. ! "ਸਚੀ ਨਾਨੀ ਇੰ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਖਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ
ਪੰ ਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਆਲੇ ਖਦਨ ਏਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆ ਮਨਾ ਦੇ ਆ, ਖਿਰ ਖਜਸ ਖਦਨ
ਐਨ ਲੋ ਕ ਮਰੇ ਹੋਣ ਉਹ ਖਦਨ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਕਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ??
ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰ ਨਾ ਸੁਣ ਹੀ ਰੂਹ ਕੰ ਬ ਗਈ ਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ ਖਕਵੇਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਨ ਇੰ ਨਾ ਦਰਦ ਖਸਹਾ ਹੋਣਾ ਇੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਕੇ ਮੈ ਸੋਚਾਂ ਖਵਚ ਪੈ ਖਗਆ....
ਖਕ ਖਕਹੋ ਖਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਓਹਨਾ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ

ਮੈਂ ਪਖ ਹਆ ਜਰੂਰ

ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੰ ਖਗਆਂ ਵਾਰੇ, ਪਰ ਇੰ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੋ ਨਾਨੀ
ਜੀ ਦਸ ਰਹੇ ਸੀ
ਨਾਨੀ :- ਪੁਤ ਉਸ ਖਦਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਿਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਮਨਾ ਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਿਾਦੀ ਿਰੂਰ ਮੰ ਗੀ ਸੀ ਪਰ
ਅਪਖਣਆਂ ਤੋਂ ਵਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ

ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰ ਗਰੇਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਵਚਾਲੇ
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ਲੀਕ ਖਖਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੀਕ ਦੇ ਾਂ ਖਵਚ ਨਹ ੀ ਬਲਖਕ ਸਾਡੇ ਖਦਲਾਂ ਖਵਚ ਖਖਚੀ
ਗਈ ਸੀ

ਮੈਂ :- ਖਿਰ ਨਾਨੀ ਅਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ??
ਨਾਨੀ :- ਓਹਨਾਂ ਦੰ ਖਗਆਂ ਖਵਚ ਅਪਣੇ ਖਪੰ ਡ ਇਕ ਗੁਲਿਾਰ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ
ਬੰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਾ - ਬਚਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਖਚਤਰ ਖਸੰ ਘ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਖਕ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਪਕਾ ਦੋਸਤ ਸੀ

ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ

ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥ ਖਵਚ ਇਕ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ
ਦਾ ਬਚਾ ਵੀ ਸੀ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਖਹਲਾਂ ਬਖਚਤਰ ਖਸੰ ਘ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ
ਸੀ.... ਉਸ ਇਹਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨ ਖਕਹਾ..... ਖਕ ਉਹ ਜਦ ਤਕ ਵਾਖਪਸ
ਨਹੀਂ ਆ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਲਵੇ ਉਹ ਬਖਚਤਰ ਨੂੰ
ਬੋਖਲਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਖਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ਜਾ

ਨਹੀਂ ਖਿਰ ਤੂੰ

ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਦਾ ਖਖਆਲ ਰਖੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ
ਖਵਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ੀ ਹੈ..ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹ ੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਾਖਰਆਂ ਜਾਵਾਂ..
ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦੰ ਖਗਆਂ ਖਵਚ ਮਾਰੀ ਗਈ... ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖਕਸੇ
ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ... ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਆ ਇਕ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ
ਬਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ ......
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ਇਸਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਬਖਚਤਰ ਉਸਦੀ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਦੰ ਦਾ, ਇੰ ਨਾ ਕਖਹ ਤੇ ਬਚਾ
ਬਖਚਤਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਿ ਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਓਥੋਂ ਭਜ ਖਗਆ ਬਖਚਤਰ ਉਹ ਬਚਾ
ਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ.. ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਖਹਲਾਂ ਬਖਚਤਰ
ਖਸੰ ਘ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਖਚਤਰ ਦੇ ਸਪ ਲ

ਖਗਆ ਸੀ ਤੇ

ਗੁਲਿਾਰ ਉਸਨੂੰ ਚਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ
ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਸ ਖਦਨ ਉਹ ਬਖਚਤਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਦੰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਖਚਤਰ ਨ

ਓਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਓਸ ਖਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ
ਸਨ
ਮੈਂ ਉਸ ਬਚੇ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਕ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖਵਚ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਪਖਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਖਗਆ, ਖਕਹੋ ਖਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ
? ਖਕੰ ਨਾ ਕੁਝ ਖਸਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨ ? ਤੇ ਉਸ ਬਚੇ ਦੇ ਬਾਪ
ਦੀ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਗੀ, ਖਜਸਨ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਖਦਤਾ ? ਇਹ ਸਾਖਰਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨ ਮੇਰੇ ਖਦਲ ਖਵਚ ਘਰ ਖਜਹਾ
ਕਰ ਖਲਆ ਹੁਣ ਅਗੇ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲਾ
ਹੋ ਖਗਆ
ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਆਸ ਵੀ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਧਆਨ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ
ਗਲਾਂ ਖਵਚ ਇੰ ਨਾਂ ਡੂੰ ਘਾ ਚਲਾ ਖਗਆ ਖਕ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ
ਖਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ

ਠਣ ਨੂੰ
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ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਜੀ ਅਗੇ ਦਸੋ ਚੁਪ ਖਕ

ਕਰ ਗਏ ?

ਨਾਨੀ :- ਪੁਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਖਗਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲ ਫ਼ੇਰ ਦਸੂ
ਮੈਂ :- ਫ਼ੇਰ ਫ਼ੁਰ ਨੀ... ਨਾਨੀ ਹੁਣੇ ਦਸੋ
ਨਾਨੀ :- ਇਕ ਤਾਂ ਖਿਦੀ ਵਾਲਾ ਖਿਆਦਾ ਤੂੰ ..... ਪੁਤ ਮੈਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਆ ਘਰ
ਦੇ ਹੁਣ.... ਬਾਕੀ ਫ਼ੇਰ ਦਸੂ..... ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈ ... ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀ
ਆ
ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਣੀ... ਤੂੰ ਿਲਦੀ ਿਲਦੀ ਆਪਣੇ
ਕੰ ਮ ਨਬੇ ਫ਼ੇਰ ਬਾਕੀ ਗਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਆਪਣੀ
ਨਾਨੀ :- ਚਲ ਠੀਕ ਐ.... ਮੈਂ ਆਈ ਡੰ ਗਰਾਂ ਵਲ ਜਾਕੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖ਼ਾ ਲੈ
ਮੈਂ :- ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਆਇਓ
ਨਾਨੀ ਡੰ ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾ ੇ ਖਵਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਖਵਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋ ਕੰ ਮ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਖਦਤੇ

ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਿ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਖਬਠਾਉਣ ਲਈ ਖਖਖਚਆ
ਨਾਨੀ :- ਦੇਖੀਂ ਪੁਤ ਮਾਰੇ ਗਾਂ... ਮੈਨੰ ੂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਖਚ ਹੁਣ ਏਨੀ ਜਾਨ ਨੀ ਰਹੀ
ਮੇਰੇ ਚ (ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਛੁਡਾ ਦੇ ਖਕਹਾ)
ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹ ਬਾਂਹ ਛਡ ਖਦਤੀ

ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਅਗੇ ਦੀ ਗਲ ਦਸਣ ਲਈ

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰ ਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਦਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ...
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.... ਉਸ ਬਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਖਹਲਾਂ ਤਾਂ ਬਖਚਤਰ ਖਸੰ ਘ ਬਹੁਤ ਡਰ ਖਗਆ
ਸੀ ਖਕ ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਦਾ ਮਾ ੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪਰ
ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋ
ਸਕਦਾ ਖਕਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਹ ਵੀ ਸੀ ਖਕ ਉਹ ਖਸਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹ ੀ
ਸੀ ਕਖਹੰ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਏਹਦੇ ਵਾਰੇ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ
ਲਗਣਾ
ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬਖਚਤਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਖਜਸਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰ ਤ ਕੌ ਰ ਸੀ,
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਖਕ ਖਕ ਉਸਦੇ ਖਵਆਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋਏ
ਸੀ ਪਰ ਰਬ ਨ ਅਜ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹ ੀ ਸੀ ਬਖ਼ਸੀ ਰਬ ਦੀ
ਦੇਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਚਤਰ ਖਸੰ ਘ ਨ ਵੀ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਖਲਆ ਕੁਲਵੰ ਤ
ਕੌ ਰ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਖਪਆਰ ਦੇਣ ਲਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਖਬਨਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ
ਲੈਂ ਦੀ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਖਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਚੀਿ ਦੀ ਖਜਵੇਂ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਤੋਂ ਖਬਲਕੁਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ
ਪਰ ਾਇਦ ਰਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਸੀ ਪਖਹਲਾਂ ਘਰ ਖਵਚ ਬਖਚਤਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਖਹੰ ਦੇ ਪਰ ਇਸ ਬਚੇ ਦੇ ਆਉਣ
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ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਇਕ ਜੀਅ ਬਣ ਖਗਆ ਪਰ ਖਕਤੇ
ਨਾ ਖਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਲ ਖਵਚ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਸੀ

ਬਖਚਤਰ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਕ ਕਦੋਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਖਪਸ
ਆਉ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ, ਇੰ ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ
ਖਕਸੇ ਦੀ ਆਵਾਿ ਸੁਣਾਈ ਖਦਤੀ ਬਖਚਤਰ ਨੂੰ ਲਖਗਆ ਖਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਉਸ
ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਿ ਹੈ.... ਉਹ ਭਜਦਾ ਬੂਹੇ ਵਲ ਖਗਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ

ਦੇਖਖਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਖਕ ਸਤ - ਅਠ
ਆਦਮੀ ਸੀ,.. ਖਜਹਨਾਂ ਨ ਅਪਖਣਆਂ ਹਥਾਂ ਖਵਚ ਡਾਂਗਾਂ ਿ ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ
ਬਖਚਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਡਰ ਖਗਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਸਨ ਪੁਖਛਆ ਖਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੌ ਣ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਣ ਆਏ ਹੋ ਏਥੇ?
ਉਹਨਾਂ ਬੰ ਖਦਆਂ ਖਵਚੋਂ ਇਕ ਬੰ ਦਾ ਬੋਖਲਆ, "ਤੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਖਕ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਲੈ ਣ ਆਏ ਹਾਂ"

ਬਖਚਤਰ :- ਮੈਂਨੰ ੂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੈ ਣ ਆਏ ਓ! ਜੇ ਦਸੋ ਗੇ ਕੁਝ ਮੈਂਨੰ ੂ ਤਾਹੀ
ਪਤਾ ਲਗੂ
ਬਖਚਤਰ ਨੂੰ ਖਜਸ ਗਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਓਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਨਿਰ ਆ ਖਰਹਾ ਸੀ
ਉਸਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖਵਚ ਪਤਾ ਸੀ ਖਕ ਉਹ ਐਥੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਣ ਆਏ ਨ
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ਉਹਨਾਂ ਬੰ ਖਦਆਂ ਖਵਚੋ ਇਕ ਬੋਖਲਆ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਖਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਲਗ
ਖਰਹਾ ਸੀ ਖਜਸਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਖਸੰ ਘ ਸੀ
ਕਰਤਾਰ ਖਸੰ ਘ :- ਦੇਖ ਖਜਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਖਦਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ
ਦਾ ਬਚਾ ਆ, ਖਕਤੇ ਏਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਦਾ ਬਚਾ ਦਾ ਤੂੰ ਅਪਣਾ ਘਰ
ਪਖਰਵਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਆ

ਬਖਚਤਰ ਖਸੰ ਘ :- ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਚਾ..? ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੋਨੰ ੂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਿਖਹਮੀ
ਹੋਈ ਏ.... ਇਹ ਬਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏ.. (ਬਖਚਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਜਾਣ
ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਗਾ)
ਕਰਤਾਰ ਖਸੰ ਘ :- ਖਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲ.. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ... ਉਹ ਖਕਸ ਦੀ
ਔਲਾਦ ਹੈ... ਤੂੰ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ... ਨਹ ੀ ਫ਼ੇਰ ਬਹੁਤ
ਪਛਤਾਏ ਗਾਂ...

ਬਖਚਤਰ :- ਬਖਸ਼ ਦੋ ਜੀ... ਓਸ ਬਚੇ ਨੂੰ.. ਬਖਸ਼ ਦੋ... ਓਸ ਬਚੇ ਨ ਕੀ
ਖਵਗਾਖ ਆ ਠਡਾ..? ਉਹਦੀ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾ..?
ਉਸ ਖਨਕੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ... ਥੋਨੰ ੂ
ਰਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ... ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵ.ੋ ..
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ਬਖਚਤਰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਮੰ ਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ

ਅਰਿੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖਰਆਂ ਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ... ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲ ਤੇ ਅ ੇ ਰਹੇ.. ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਵਚ
ਬਖਚਤਰ ਖਸੰ ਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਟੁਟਦਾ ਖਦਸ
ਖਰਹਾ ਸੀ.. ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਹੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰ ਖਰਹਾ... ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਹਾਈਆਂ ਪਾ ਦਾ ਖਰਹਾ...

ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਖਜਵੇਂ ਪਥਰ ਖਦਲ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਖਰਹਾ... ਅੰ ਤ ਜਦੋਂ ਬਖਚਤਰ ਬਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰ ਖਨਆਂ
ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ਉਸਨੂੰ ਧਕਾ ਮਾਰ ਪਰਾਂ ਸੁਟ ਖਦਤਾ ਤੇ
ਬਖਚਤਰ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਲੇ ਹ ਵਾਲੇ ਓਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵਖਜਆ ਤੇ ਉਸਦੇ

ਖਸਰ ਤੇ ਬੰ ਖਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ ਖੁਲ ਖਗਆ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਜੇ ਖਖਲਰ
ਗਏ, ਬਖਚਤਰ ਨ ਅਪਣਾ ਪਰਨਾ ਚੁਖਕਆ ਤੇ ਭਜ ਕੇ ਖਸਧਾ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਵ
ਖਗਆ ਤੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕੁੰ ਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਖਕ ਕੋਈ ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ
ਬਖਚਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੋਖਹੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨ ਬਖਚਤਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਖਵਚ ਦੇਖ
ਪੁਖਛਆ ਖਕ ਪੁਤ ਕੀ ਹੋਇਆ....? ਬਾਹਰ ਕੌ ਣ ਨ ਉਹ ਲੋ ਕ..? ਬਖਚਤਰ ਨ
ਸਾਰੀ ਗਲ ਦਸ ਖਦਤੀ ਤੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਉਹ ਇਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਆਏ ਨ ਬਖਚਤਰ
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ਖਸੰ ਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌ ਰ ਨ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕ ਘੁਟ ਸੀਨ ਨਾਲ
ਲਾ ਖਲਆ ਤੇ ਖਕਹਾ..

ਕੁਲਵੀਰ :- ਐਵੇਂ ਖਕਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਉ
ਇਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਚਾ ਸਮਖਝਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ
ਨਹ ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਬਖਚਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੋਖਹੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਬੋਲੀ
ਮੋਖਹੰ ਦਰ ਕੌ ਰ :- "ਪੁਤ ਦੇ ਖਦੰ ਦੇ ਆ ਬਚਾ.... ਉਹ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਹੋਣ.ੇ ... ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖ ਖਕੰ ਨ ਖ਼ਰਾਬ
ਹੋਏ ਪਏ ਨ
ਕੁਲਵੀਰ :- ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ.. ਮੈਂ ਥੋਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਥ ਜੋ
ਦੀ ਆ.. ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਖਰਓ ( ਉਸਨ ਬਚੇ ਨੂੰ ਘੁਟ ਕੇ
ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਖਲਆ)

ਮੋਖਹੰ ਦਰ :- ਤੂੰ ਕੇਹ ਾ ਖਢਡੋਂ ਜੰ ਖਮਆ... , ਵਡੀ ਆਈ

ਨਾਲ਼ੇ ਬਚਾ

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏ , ਮੈਨੰ ੂ ਖਕਹ ਾ ਖਪਆਰ ਨੀ ਆ ਦਾ ਸੀ ਬਚੇ ਦਾ ਨਾਲੇ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ਖਕੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਕੰ ਨ ਖਸਖ ਮਾਰੇ ਨ
ਉਹਨਾਂ ਨ (ਮੋਖਹੰ ਦਰ ਗੁਸੇ ਖਵਚ ਬੋਲੀ)
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ਕੁਲਵੀਰ :- ਫ਼ੇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਖਰਹਾ.... ਉਸ ਖਵਚ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਖਜਹੇ ਬਚੇ ਦਾ
ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ ? ਇਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਖਰਵਾਰ ਹੀ ਗਵਾ ਖਦਤਾ ਇਨਹ ਾਂ
ਦੰ ਖਗਆਂ ਖਵਚ .... ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਾ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਖਰਹਾ ਬਖਚਤਰ ਵੀ ਫ਼ੇਰ ਬੋਲ ਖਪਆ...
ਬਖਚਤਰ :- ਹਾਂਜੀ... ਮੈ ਵੀ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰ ਨਾਂ ਵਡਾ ਪਾਪ ਨਹ ੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰ ਨਾਂ
ਮਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ
ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂ... ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹ ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ
ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹ ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਚਾ
ਇੰ ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਕਸੇ ਨ ਕੁੰ ਡਾਂ ਖ ਕਾਇਆ ਤੇ

ਚੀ

ਚੀ ਆਵਾਿ ਖਵਚ

ਬਖਚਤਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਖਦਤੀਆਂ, ਇਹ ਆਵਾਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰ

ਬਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਆਏ ਸੀ.. ਬਖਚਤਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ...
ਮੋਖਹੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖਕ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ
ਪਰ ਬਖਚਤਰ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਨ ਉਸਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ...
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਖਲਹਆ ਤਾਂ ਆਵਾਿ ਆਉਣੀ ਬੰ ਦ

ਹੋ ਗਈ... ਬਖਚਤਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਗਆ ਖਕ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਬਚੇ
ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਐਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ...
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ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ਬ ੀ ਹੀ ਬੇਰਖਹਮੀ ਨਾਲ ਬਖਚਤਰ ਦੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਖਛ ਕ ਕੇ ਅਗ ਲਾ ਖਦਤੀ ਇਹ
ਅਗ ਏਨੀ ਤੇਿ ਖਭਆਨਕ ਸੀ ਖਕ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇ
ਉਹ ਅਗ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚ ਹ ਗਈ ਬਖਚਤਰ ਨ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਹਾ
ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਕਸੇ ਨ ਕੁੰ ਡੀ ਲਾ

ਖਦਤੀ ਸੀ... ਅੰ ਦਰ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋ ਖਗਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ
ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਸੀ .. ਬਖਚਤਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਣ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਅਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਖਵਚ ਰਾਖ ਹੋ
ਖਗਆ... ਕੁਲਵੀਰ ਨ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕਚੇ ਤੇ ਛਤਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਿੁੰ ਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣ
ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਹਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ ਬਣਨ ਖਵਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ
ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਖਗਆ

ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ ਖਕਵੇਂ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਖਲਆਂ ਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਮਾਖਰਆ ਅੰ ਗਰੇਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਡ ਗਏ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ
ਇਥੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਖਦਲਾਂ ਖਵਚ ਜੋ ਲੀਕ ਖਖਚੀ ਉਹ ਅਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਖਮਟਾ ਨਹ ੀ
ਸਕੇ

ਇੰ ਨਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨ ਬੁਲਹਾਂ ਤੇ ਚੁਪ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅਖਾਂ ਖਵਚੋਂ ਅਥਰੂ ਖਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
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ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹੰ ਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵਖਹਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ
ਇਕ ਪਖਰਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਸੁਖਣਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਕੰ ਨ ਕੁ
ਪਖਰਵਾਰ ਏਹੋ ਖਜਹੇ ਹੋਣੇ ਖਜਹਨਾਂ ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ
ਗਵਾਈ.....
ਮੈਂ ਆਪਖਣਆਂ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੰ ਝੂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਖਲਆ,....
ਮੈਂ :- ਨਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖੰ ਡਰ ਦੇਖਖਆ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਘਰ ਆ...?
ਨਾਨੀ :- ਹਾਂ ਪੁਤ ਉਹੀ ਆ....
ਮੈਂ :- ਫ਼ੇਰ ਨਾਨੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਅਗ ਖਵਚ ਮਚ ਖਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ
ਇਹ ਖੰ ਡਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਖਜਹਾ ਬਖਣਆ ਖਪਆ ਅਜ ਵੀ... ਉਹ
ਖਕਵੇਂ..?
ਨਾਨੀ :- ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ... ਐਥੇ ਖਕੰ ਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਹਾ ਖ਼ਾਲੀ
ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਖਕਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨ ਐਥੇ ਕਬਿਾ ਕਰ ਖਲਆ ਤੇ ਏਥੇ
ਮਕਾਨ ਪਾ ਖਲਆ ਤੇ ਇਕ ਪਖਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਦਤਾ.... ਉਹ ਪਖਰਵਾਰ ਖਵਚ
ਪੰ ਜ ਜੀਅ ਸੀ... ਤੇ ਦੋ ਖਤੰ ਨ ਮਹੀਖਨਆਂ ਖਵਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਖਸਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ...ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜ ਤਕ ਨਹ ੀ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ
ਲਗਾ... ਤੇ ਖਪੰ ਡ ਆਲੇ ਸਾਰੇ ਕਖਹੰ ਦੇ ਨ ਖਕ ਓਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ...
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ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਖਕਤੇ ਅਗ ਵਾਂਗ ਿੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਓਥੇ

ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਗੇ... ਖਕੰ ਨ ਹੀ ਸਾਲ ਓਥੇ ਕੋਈ ਨਹ ੀ ਖਗਆ... ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਕ
ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁ

ਉਹ ਕਦੇ ਖਕਸੇ ਨੂੰ

ਖਦਖਾਈ ਨਾ ਖਦਤਾ... ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਧਰ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਡਰਦੇ ਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਧਰ ਵਲ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹ ੀ ਸੌਂਦੇ... ਬਸ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਕ ਤੈਨੰ ੂ ਅਸੀਂ ਓਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹਾਂ...
ਮੈਂ :- ਵੈਸੇ ਨਾਨੀ ਨਾਲ਼ੇ ਮੇਰੀ ਮੰ ਮੀ ਕਖਹੰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਆ ਖਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਤ ਭਾਤ
ਨਹ ੀ ਹੁੰ ਦੇ..
ਨਾਨੀ :- ਪੁਤ ਮੰ ਨਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹ ੀ .... ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਓਥੇ
ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਦੇ ਹੋਣ ਖਜਹਨਾਂ ਨ ਇਹ ਅਿਵਾਹਾਂ ਿੈਲਾਈਆਂ
ਹੋਣ.... ਖਦਲ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਹੀ ਨਹ ੀ ਤੈਨੰ ੂ ਜਾਣ ਖਦੰ ਦੇ ਹੁਣ ਰਬ ਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਓਥੇ ਕੀ ਐ ਕੀ ਨਹੀਂ....

ਮੈਂ :- ਫ਼ੇਰ ਨਾਨੀ ਉਹ ਬਖਚਤਰ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ...?
ਨਾਨੀ :- ਨਾ ਪੁਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸਚ ਆ.... ਇਹ ਇਕ ਪਖਰਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਲਖਕ ਬਹੁਤ ਅਖਜਹੇ ਘਰ ਨ ਖਜਹ ੇ ਓਸ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ....
ਮੈਂ :- ਅਛਾ...! " ਖਕੰ ਨ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣੇ ਨਾਨੀ....?
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ਨਾਨੀ :-.... ਬਹੁਤ ਘਰ ਨ 'ਪੁਤ, ਖਜਹਨਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ

ਔਖੀ ਆ...... ਖਜਥੇ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਪਖਰਵਾਰ ਵਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੰ ਡਰ ਬਣ
ਗਏ ਕਈ ਜਗਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਲੋ ਕੀਂ
ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਗੇ
ਉਹ ਘਰ ਅਜ ਵੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਖ ਹਾ ਹੈ ਖਕ ਖਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਖਕ ਓਥੇ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਆਵਾਿਾਂ ਸੁਣਾਈ ਖਦੰ ਦੀਆਂ ਨ ਤੇ ਓਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨ
ਤੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬਖਚਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੀ ਨੀ ਓਥੇ ਭੇਜ ਦੇ

ਇਸੇ ਲਈ

ਸਾਰੇ ਖਪੰ ਡ ਖਵਚ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਖੰ ਡਰ ਕਖਹੰ ਦੇ ਨ... ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਖਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਜ ਵੀ
ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਖਵਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਨਕਲ ਆ ਦਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਖਵਚ ਜਦ ਨਵੀਂ ਖਵਆਹੀ ਆਈ ਸੀ.... ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ
ਖਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਸ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਖਵਚ ਵੀ ਉਸ

ਖੰ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਿਰ ਮੈਂਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਨ ਨ ਖਦਤੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਖਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੰ ਖਗਆਂ ਖਵਚ ਹੀ ਮਾਖਰਆ ਖਗਆ ਸੀ....
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ਨਾਨੀ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਰੋਣ ਲਗ ਪਈ.... , ਨਾਨੀ ਨ ਅਪਣੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰ ਝੇ ਤੇ
ਠ ਪਾਣੀ ਲੈ ਣ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸਦੇ ਰਸੋਈ ਖਵਚ ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਓਥੋਂ ਭਜ

ਓਸੇ ਖੰ ਡਰ ਵਲ ਚਲਾ ਖਗਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਵਚ ਬੈਠ ਉਸ ਖੰ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ
ਲਗ ਖਗਆ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਖਵਚ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ... ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ

ਬੈਠਾ ਉਸ ਖੰ ਡਰ ਵਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਖਰਹਾ ਸੀ
ਓਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮੋਰ ਵੀ ਪੈਲ ਪਾ ਖਰਹਾ ਸੀ , ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂਨੰ ੂ ਜਮਾਂ ਵੀ

ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੈਠਾ ਉਸ ਖੰ ਡਰ ਵਲ ਦੇਖ ਸੋਚੀ ਖਗਆ..
ਖਕ ਐਥੇ ਕਦੇ ਹਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਖਰਹਾ ਸੀ
ਖਕ ਲੋ ਕੀਂ ਖਕਹ ੀ ਅਿਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਦੇ ਨ ਉਹਨਾਂ ਖਦਨਾਂ ਖਵਚ ਕਈ
ਲੋ ਕਾਂ ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਖਰਵਾਰ ਗਵਾਏ ਖਜਸ ਖਦਨ ਲੋ ਕੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤਨ
ਆਪਣੀ ਖਮਟੀ ਤੋਂ ਵਖ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜਾਂ ਤੋ ਹੀ ਅਿਾਦ ਹੋਏ
ਜਦਖਕ ਖਜਹ ੀ ਗੰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਿਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਕਤੇ ਨਾਂ ਖਕਤੇ

ਅਜ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ਜੋ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਿਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਕੰ ਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਣਾ ਖਕਤੇ ਨਾ ਖਕਤੇ ਅਜ ਵੀ
ਲੋ ਕੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨ ਕੋਈ ਗੰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਜ ਲੋ ਕੀਂ
ਅਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਚ ਰਹੇ ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਦੋਂ ਖਦਨ
ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂਨੰ ੂ ਲਭਦਾ ਲਭਦਾ ਖੇਤ ਵਲ
ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂਨੰ ੂ ਘਰ ਲੈ ਖਗਆ

ਗੁਰਦੀਪ ਰਖ ਾ
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ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਲਪਖਨਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਖਸਰਫ਼ ਅਿਾਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇ ਆਮ ਖਵਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ

ਨੂੰ ਖਬਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਖਵਚ ਖਕਸੇ ਵੀ ਅੰ ਧ-ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ
ਖਦਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਖਦਖਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਨਟ :- ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਖਵਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਟਸਆਪ (whatsapp) ਤੇ
ਜਾਂ ਇੰ ਨਸਟਾਗਰਾਮ (instagram) ਤੇ ਵੀ ਜੁ

ਸਕਦੇ ਓ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਿ

ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਓ ਜੀ ਜਾਂ ਿੇਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ ਜੀ
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ ਹਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਖਦਲੋਂ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਵਲੋਂ :- ਗੁਰਦੀਪ ਰਖ ਾ
ਵਟਸਆਪ ਨੰਬਰ (WhatsApp number ) :- +91 9465666693
ਇੰ ਨਸਟਾਗਰਾਮ (instagram) :- @deep_jazbati

@gurdeep_rakhra
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