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ਖਾਤੂਨ ਤੋਂ ਕੌਰ
[ ਭਾਗ 1 ]

ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੂੰ ਉਹ ਨਚੋੜਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ....
[ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੁਹੂੰਮਦ ਰਾਫ਼ੀਕ਼ ਦੇ ਨਾਮ]

2

www.PunjabiLibrary.com

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱ ਤ ਤੇ ਜਾ ਟਹਹਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ।
ਅੱ ਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਕਉ ਉਹਨੂੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਕਰਨਾਂ ਹਵੱ ਚ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਕੁਝ
ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਈ ਹਨਿੱਘ ਹਜਹਾ ਆਇਆ । ਹਖੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱ ਲਾਂ
ਵੱ ਲ ਨੂੂੰ ਵੇਖ ਉਹਨੂੂੰ ਹਫਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਤਬੱ ਸੁਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ।
ਧੂੜ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ ਹਵੱ ਚ ਹਲਪਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੱ ਦ ਉਹਨੇ ਫ਼ੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਉਹਨੂੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨਿੱਕੀਆਂ ਹਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ
ਹਵਖੀ । ਜੱ ਦ ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਦੀ ਹਮੱ ਟੀ ਨੂੂੰ ਹਬਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਰੋਕਾਂ ਹਦੱ ਤਾ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਹਕ ਨੇ ਉਹਨੂੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰ ਹਦੱ ਤਾ ਹਜਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ
ਦੌਰ ਨੇ ਉਹਨੂੂੰ ਹਫਰ ਤੋਂ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਲਾ ਘੁੱ ਟ ਹਲਆ ਹੋਵੇ ।
ਜਵਾਨੀ - ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਨਿੱਘ ਮਾਨ ਈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਰਹਹਮਤ ਖਾਤੂਨ ਤੇ
ਰਹਹਮਤ ਕੌ ਰ ਹਵੱ ਚ ਹੀ ਤਾ ਉਲਝ ਰਹਹ ਗਈ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ।
ਇਹਨਾਂ ਉਲਝ ਚੁੱ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਹਵੱ ਚੋ ਹਨਕਲਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪਹਹਲਾ ਨਮਾਜ਼
ਦਾ

ਬੂਹਾ

ਖੜਕਾਉਣੀ

ਹਾਂ

ਤੇ

ਹਫਰ

ਜਪੁਜੀ

ਸਾਹਹਬ

ਦਾ..

ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਰਹੱ ਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾ
ਹਵਖੀਆ..
ਤਾਰਾ - ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੂੰ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਹਲਆ, ਹਦਲ ਨੂੂੰ ਹਕਉ ਨਹੀਂ ਜਕੜ
ਸਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਹਵਚ ਇਹ ਤਾਰਾ ? ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਅੂੰ ਤਾਂ ਦੀ
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ਜਾਪੀ ਤੇ

ਸੋਚਾਂ ਹਵਚ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾ ਨੂੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਖ

ਪਾਹਕਸਤਾਨ ਪੁਹੂੰਚ ਗਈ ।
ਅੱ ਗੋ ਉਸਦਾ ਅੱ ਬਾ ਬਾਹਾਂ ਹਖਲਾਰੀ ਖੜਾ ਹੈ

- ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ , ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ

ਰਹਹਮਤ ਕੋਲੋਂ ਹਕਤਾਬਾਂ ਫੜਹ ਲਾਈਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੂੰ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਕਲਾਵੇ
ਹਵੱ ਚ ਭਰ ਹਲਆ...
ਆਹ ਹਜਦਣ ਦੀ ਤੂੂੰ ਕਾਲਜ ਪੜਹਨੇ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਭੋਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦਾ । ਤੇਰੀ ਅੂੰ ਮੀ ਤੋਂ ਅੱ ਖ ਬਚਾਉਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਹਵੱ ਚ ਆ ਖੜਨਾ ।
ਆਂਦੀ ਤੂੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੂੰ ਚਾਰ ਅੱ ਖਰ ਪੜਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਕਰ...
ਰਹਹਮਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱ ਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ…
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਵੇ ਹਵੱ ਚੋ ਚਾਤੀ ਜਹੀ ਮਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਨੂੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਹਫਰ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਹਪਓ ਦੇ ਗੱ ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ - ਲੈ ਅੱ ਬਾ ਤੂੂੰ ਤੇ ਸੱ ਚੀਓਂ ਇੂੰ ਝ ਕਰਦਾ ਏ
ਹਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵਲੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੜਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵਾਂ ।
ਅੂੰ ਮੀ ਸਹੀ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੱ ਭ.. ਚਾਰ ਅੱ ਖਰ ਪੜਹ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਮਹਹਕਮੇ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸੱ ਭ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰ ਹਦਆਂਗੀ, ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਅੱ ਬੂ ਨੂੂੰ ਤੂੰ ਗ ਕਰਦੀ ।
ਇੂੰ ਝ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਅੱ ਪੜ ਜਾਂਦੇ…..ਆ ਗਈ ਅੱ ਬਾ ਦੀ
ਹੇਜ਼ਲੀ ਧੀ ...
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ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅੱ ਗੇ ਹੀ ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਅੱ ਖ ਬਚਾ ਹਨਕਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ,ਹਜਸ
ਹਦਨ ਤੇਰਾ ਹਨਕਾਹ ਹੋ ਹਗਆ ਤੇਰੇ ਅੱ ਬਾ ਨੂੂੰ ਉਸ ਹਦਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ । ਬੇਗਾਨਾ
ਧਨ ਹੈ ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਮੋਹ ਛੱ ਡ ਦਵੋ... {ਨਜ਼ਮਾਂ ਰਹਹਮਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਬੋਲ ਪਈ}
- ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਹਜੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾ ਆਪਣੇ ਹਹੱ ਸੇ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਹਸਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ
ਕੌ ਣ..!
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਪੂੰ ਡ ਹਸਆਲਕੋਟ ਹਵੱ ਚ ਵੱ ਸਦੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਰਜ਼ਾ ਦੀ
ਇਕਲੌ ਤੀ ਸੂੰ ਤਾਨ ਰਹਹਮਤ ਹੀ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ।
ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਹਵੱ ਚ ਸਾਹ ਭਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਫ਼ਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪੜਹਾਉਣ
ਦੇ ਪਾਵੇ ਸਖ਼ਤ ਹਖਲਾਫ ਸੀ ਪਰ ਹਮਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ
ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਧੀ ਬਣ ਸਕੇ ।
ਥੋੜੇ ਹੀ ਵਕ਼ਤ ਬਾਦ ਰਹਹਮਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ । ਹੁਣ ਉਹ
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਖੂਨ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਹਰਹਾ ਸੀ।
ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜੇ ਹਚਰ ਹਵੱ ਚ ਹੀ ਸ਼ਹਹਰ ਦੀਆ ਗਲੀਆਂ ਹਵੱ ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਗਆ ਕੇ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਵੱ ਚੋ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
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ਹਦਲਚਪਸ ਚਰਚਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਗਲੀ ਮੋਹਲੇ ਹਵਚ ਛੇੜੀ ਰਹਹੂੰ ਦੀ ਉਹ
ਸੀ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ...
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇ ਪਾਹਕਸਤਾਨ ਹਕਸ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ..?
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਕਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹਾਂ ਗੇ ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ
ਬਣੇਗਾ ?
ਤੇ ਉਧਰ ਹਮਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਦਲ ਵੀ ਰਹਹਮਤ ਨੂੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹਵਚ
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਣਦਾ ਸੀ । ਅਖੀਰ ਰਹਹਮਤ ਨੂੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਅੂੰ ਮੀ ਤੇ ਅੱ ਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਜਾਈਜ਼ ਲੱਗੀ।
ਹਾਲਤ ਦੀਨੋ ਹਦਨ ਹਵਗੜ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋ ਕ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ । ਇਕ ਹਦਨ ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਸ
ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਅਹਹਮਦ ਜੋ ਕੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅੂੰ ਦਰ ਕਲਰਕ ਦੀ
ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਮਲਣ ਲਈ ਆਏ..
-ਸਲਾਮ ਵਲੇ ਕੁਮ ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ
-ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਵਲੇ ਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਹਹਮਦ ਭਾਈ ਜਾਨ. ਹਮਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਹਮਦ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੱ ਕੇ ਦੋਸਤ ਸਨ । ਕੂੰ ਮਾਂ ਕਾਰਾ ਹਵਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਘੱ ਟ ਹੀ ਹਮਹਲਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹਪਆਰ ਦੋਨਾਂ ਹਵਚ ਅੱ ਜ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਸੀ ।
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ਦੋਵੇਂ ਬੈਠਕ ਹਵਚ ਬੈਠੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ....
- ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾ ਹਬਲਕੁਲ ਪੱ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਹੁਕਮਤ ਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਸੁਹਣਆ ਏ , ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ
ਲਕੀਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਹਹੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਪਾਹਕਸਤਾਨ...ਜੋ ਪਾਹਕਸਤਾਨ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਗਾ ਉਹਨੂੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰਨ
ਗਈਆਂ....
- ਹਾਂ ਖੈਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ...!!
- ਹੋਰ ਦਸੋ ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਮੈਂ ਸੁਹਣਆ ਹੈ ਰਹਹਮਤ ਧੀ ਦੀ ਮੁਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਤਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ।
ਸੋਚਦਾ ਸਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੂੰ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹਵਚ ਬਦਲ ਹਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ
ਰਹਹਮਤ ਦਾ ਹੱ ਥ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਲੀ ਲਈ ਮੂੰ ਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ...
ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਟਕਾਣਾ ਨਾ ਹਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਅਹਹਮਦ ਨੂੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਹਲਆ - ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਹ ਤਾ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਹਦਲ ਦਾ
ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਹਦੱ ਤਾ ।
ਰਹਹਮਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੋਰ ਕੀ ਚੂੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ..? ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਹ ਹਰਸ਼ਤਾ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ । ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਹਮੱ ਠਾ ਕਰਾਇਆ । ਅਖੀਰ ਰਹਹਮਤ ਨੂੂੰ
ਵੀ ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਵਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੂੰ ਨਣੀ ਪਈ ।ਹਕਉਹਕ
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ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੂੰ ਹਕੂੰ ਨਾ ਹਪਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਵਾਹਲਦ ਦੀ ਦੁਆ - ਏ - ਖੈਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੈਰ ਵਰਗੀ ਸੀ । ਤੇ ਉਹ ਹਰਸ਼ਤੇ ਨੂੂੰ
ਨਾਹ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ । ਅਖੀਰ ਹਨਕਾਹ
ਦਾ ਹਦਨ ਤਹਹ ਹੋ ਹਗਆ। ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌ ਤੀ ਧੀ ਦਾ ਹਨਕਾਹ
ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋਂ ਸ਼ੋਕਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸੀ ਹਜਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਖਰਚ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡੀ । ਰਹਹਮਤ ਹਨਕਾਹ ਦੇ
ਜੋੜੇ ਹਵਚ ਅਰਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰੀ ਪਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱ ਧ
ਰਹਹਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਹਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਹਬ ਦੀਆ ਅੱ ਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰਹਹਮਤ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕੱ ਲ ਦੀ ਬੀਤੀ ਗੱ ਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ । ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱ ਖੀਆਂ ਹਵੱ ਚੋ ਹਘਰਦੇ ਹੂੰ ਝੂਆ ਨੂੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਹਹਮਤ ਦੇ ਮੱ ਥੇ
ਨੂੂੰ ਚੁੂੰ ਹਮਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਾਹਨੀਯਤ ਹਦੱ ਤੀ । ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਹਬ
ਨੇ ਹਨਕਾਹ ਪੜਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਅਲੀ ਤੇ ਰਹਹਮਤ ਨੇ ਹਸਰ ਹਹਲਾ 'ਕਬੂਲ ਹੈ'
ਆਹਖਆ । ਦੋਵਾਂ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਵਧਾਈ ਹਦੱ ਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਨਮ
ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹਹਮਤ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨੂੂੰ ਤੋਹਰਆ... ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ
ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱ ਖੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਈ।
ਅਲੀ ਲਈ ਰਹਹਮਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖਤਹਲਫ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਹਮਤ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੂੰ ਬਸ ਹਨਹਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਹਕੂੰ ਨਾ ਨੂਰ ਹੈ
ਇਸ ਚੇਹਰੇ ਤੇ...ਯਾਹ ਅੱ ਲਾਹ ਤੂੂੰ ਤਾ ਮੇਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਸੀਨ
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ਰਹਹਮਤ ਬੇਗਮ ਨੂੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ[ ਅਖੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱ ਪ ਨੂੂੰ ਤੋੜਦੇ
ਹੋਏ ਰਹਹਮਤ ਵੱ ਲ ਦੇਖਦੇ ਆਹਖਆ]
ਰਹਹਮਤ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਵਚ ਹੋਇਆ ਏ, ਅੱ ਬਾ ਜਾਨ
ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੂੰ ਮੱ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਹਦਆਂ ਹਨਕਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਲਦੀ ਹਮਥ ਲਈ ।
ਸੁਹਣਆ ਇਹ ਤੁਸੀ ਅੱ ਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਹਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖ਼ਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱ ਬਾ ਜੀ ਵਾਂਗ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਹਮਤ ਦਾ ਹੱ ਥ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ
ਹਵਚ ਫੜਹ ਹਲਆ ।ਰਹਹਮਤ ਅਲੀ ਵੱ ਲ ਵੇਖ ਮੁਸਕਰਾਈ । ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱ ਬਾ
ਜਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵਰਗਾ
ਹੀ ਹਮਸਫ਼ਰ ਹਮਲ ਹਗਆ । ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਕ
ੇ ਮਾਰੀ...
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਰਹਹਮਤ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ । ਇਕ ਕਾਫਲਾ
ਹੱ ਥਾਂ ਹਵਚ ਹਕਰਪਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹਗਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਰੇ
ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਏ -

ਹਹੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਹਜੂੰ ਦਾਬਾਦ ! ਹਹੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਹਜੂੰ ਦਾਬਾਦ !

ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਹਜੂੰ ਨਾ ਨੇ ਪਲਾ ਹਵਚ
ਰਹਹਮਤ ਦੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਜਾੜ ਹਦੱ ਤੀਆਂ....ਉਹਨੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੂੰ ਗੱ ਡੀ
ਹਵੱ ਚੋ ਕੱ ਢ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਹਦੱ ਤੀ । ਅਹਹਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ
ਅਗਲੀ
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ਬਚਾ

ਹਨਕਲ

ਗਏ

।

ਕਾਫਲੇ ਹਵੱ ਚੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੀ ਨੂੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜਹ ਹਲਆ - ਏ
ਹਹੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਣਾ ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱ ਡੀ ਨੂੂੰ ਅੱ ਗ ਲਾ ਹਦੱ ਤੀ...
ਰਹਹਮਤ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰ ਡਾ ਫੜਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਸਰ ਹਵਚ ਮਾਰ ਹਦੱ ਤਾ ਹਜੂੰ ਨੇ
ਅਲੀ ਨੂੂੰ ਫਹੜਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱ ਲੇ ਹਡੱ ਗ ਹਪਆ ਤੇ
ਅਲੀ ਹਬਨਾ ਹਪੱ ਛੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਭੱ ਜ ਹਗਆ....
ਫੜੋ ਓਏ ਮੁੂੰ ਹਡਓ ਆਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੂੰ ਤੇ ਕੱ ਢੋ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ...!!!
ਕਾਫਲੇ ਹਵੱ ਚੋ ਇਕ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਹਪੱ ਛੇ ਸੁੱ ਟ ਹਦੱ ਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੂੰ ਡੇ
ਹੱ ਸਦੇ ਹੱ ਸਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱ ਗੇ ਹਪੱ ਛੇ ਘੁੂੰ ਮਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਰਹਹਮਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹੱ ਥਾਂ ਹਵੱ ਚੋ ਬਚ ਹਨਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ । ਉਹਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅੱ ਗੇ ਹਨੇਰਾ
ਆਉਣ ਲੱਗ ਹਪਆ...
ਨਾਲ ਹੀ ਹਪੱ ਛੋਂ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਭੱ ਜਾ ਆਇਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਤੂੰ ਨ ਚਾਰ ਸਾਥੀ
ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਰਹਹਮਤ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਗਰਫ ਹਵੱ ਚੋ ਕੱ ਢ ਹਲਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ....
ਉਹ ਰਹਹਮਤ ਵੱ ਲ ਅੱ ਗੇ ਵਹਧਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਇਦ ਇਹ ਵੀ
ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ....
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- ਤੁਸੀ ਘਬਰਾਉ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੂੰ ਤ ਹਸੂੰ ਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਘਰ ਦੱ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਹੀ
ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱ ਡ ਆਵਾਂਗੇ । ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਹਰ ਹਵਚ ਹਹੂੰ ਦੂ
ਹਸੱ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂੰ ਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ..
ਰਹਹਮਤ ਨੂੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਹਰਹਾ ਸੀ..
ਸੁਖਵੂੰ ਤ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥੀ ਰਹਹਮਤ ਵੱ ਲ ਅੱ ਗੇ ਵਹਧਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱ ਲ ਵਾਲਾ
ਪਰਨਾ ਲਾ ਰਹਹਮਤ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਦੱ ਤਾ - ਭੈਣ ਘਬਰਾ ਨਾ ਦੱ ਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹਕਥੇ
ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ੂ ਛੱ ਡ ਆਵਾਂਗੇ ।
ਰਹਹਮਤ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਹਗਆ ਕੇ ਇਹ ਸੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ
ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱ ਹਸਆ- ਹਜਥੇ ਰਹਹਮਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ
ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਜਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਲੂਸ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਰਹਹਮਤ ਦਾ ਜੱ ਦ ਘਰ ਆ ਹਗਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੂੰ ਅੂੰ ਦਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਗਏ ।
ਰਹਹਮਤ ਨੇ ਹਕੂੰ ਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਦੱ ਤੀਆਂ ਅੂੰ ਮੀ ਅੱ ਬਾ ਜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼
ਨਹੀਂ ਆਈ...
ਜੱ ਦ ਰਹਹਮਤ ਅੱ ਗੇ ਵਧੀ ਤਾ ਘਰ ਹਵਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਹਜਸ ਘਰ
ਹਵਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਹਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਥੇ ਸੱ ਭ ਉੱਜੜ ਹਗਆ ਸੀ । ਅੱ ਗ
ਹਵਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੱ ਦੋ ਵੱ ਧ ਸੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਹਹਚਾਨਣਾ
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ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹਹਮਤ ਦੀਆ ਚੀਕਾਂ ਹਨਕਲ ਗਈਆਂ । ਅੱ ਗੇ
ਉਹ ਕਮਰੇ ਹਵਚ ਗਈ ਹਜਥੇ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਉਹਨੂੂੰ
ਯਕੀਨ

ਹੋ

ਹਗਆ

ਕੇ

ਇਹ

ਉਸ

ਦੇ

ਅੱ ਬਾ

ਤੇ

ਅੂੰ ਮੀ

ਨੇ...

ਰਹਹਮਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਹਰਹਾ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ
ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ...
ਸੁਖਵੂੰ ਤ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹਹਮਤ ਨੂੂੰ ਹੋਂਸਲਾ ਹਦੱ ਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਹਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ,
ਜੋ ਵਾਹਹਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ..!!
ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਏਥੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਹਜਉਂਦੇ ਵੇਖ
ਹਲਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱ ਧ ਜਾਏਗੀ ..
- ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ , ਤੁਸੀ ਏਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ
ਰਹਹਮਤ ਨੇ ਸੁਖਵੂੰ ਤ ਨੂੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸੀ ਕੇ ਅੱ ਜ ਉਸ ਦਾ ਹਨਕਾਹ ਸੀ ਤੇ
ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਰਾਹ ਹਵਚ ਸਾੜ ਹਦੱ ਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪਹਰਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਹਨਕਲ ਗਏ ਸੀ ।
ਸੁਖਵੂੰ ਤ ਨੇ ਰਹਹਮਤ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ
ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਵਾ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ..
ਅਖੀਰ ਰਹਹਮਤ ਨੂੂੰ ਹਦਲ ਤੇ ਪੱ ਥਰ ਰੱ ਖ ਸਭ ਉੱਥੇ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸੁਖਵੂੰ ਤ ਨਾਲ
ਚਲਣਾ ਹਪਆ....
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ਸੁਖਵੰ ਤ ਕੌਣ ਸੀ ? ਉਹ ਰਹਹਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਹਕਉਂ ਕਰ ਹਰਹਾ ਸੀ
?ਤੇ ਅਲੀ ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਹਲਾ ਰਹਹਮਤ ਨੰ ਆਖ ਹਰਹਾ ਸੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱ ਬਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨ ਕਰਾਗਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਬਚਾ ਰਹਹਮਤ ਨੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹਵਚ ਛੱ ਡ ਹਕਉਂ ਚਲੇ ਹਗਆ ?
ਕੀ ਉਹ ਰਹਹਮਤ ਦੇ ਰੰ ਜ ਦਰ ਕਰਨ ਵਾਹਪਸ ਆਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ?
ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਜੰ ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੰ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਹਵੱ ਚ ਹਮਲ
ਜਾਣਗੇ...
ਦਰਸਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 1947 ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰ ਹਬਆਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਹਜਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱ ਜ ਵੀ ਅਵੱ ਲੇ ਨੇ...ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ,
ਵੰ ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹਹਚਾਣ ਵੀ ਵੰ ਡੀ ਗਈ...
ਉਜੜ ਕੇ ਸੱ ਭ ਕੁਝ ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱ ਸ ਹਗਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਹਦਲ ਅਹਜਹੇ
ਵੇਖੇ ਨੇ ਹਜੰ ਨਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਇਸ ਵੰ ਡ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰ ਗੇ ਚਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇ
ਹਕਉਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ..
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