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مجهے اس زمانے کی اور اپنے پاکستان ان دنوں ہم قاديان ميں تهے۔  تقسيم ہوئی ميں پانچ سال کا تها، اور جب ہندوستان کی
 ے۔پہنچنے کی کچه باتيں ياد ہيں۔ ہم لوگ، ميں، ميری اماں اور دوبهائی ايک ملٹری کانوائے ميں قاديان سے پاکستان پہنچے ته
نے  رستہ بهر ميری اماں کی کوشش يہ رہی کہ ميں باہر نہ ديکهوں۔ اور اب زندگی بهر ميری يہ خواہش رہے گی کہ کاش کہ ميں

اور اس کچی مٹی ميں سے کهائياں کهود کر پاٹی گئی تهيں۔  عض جگہ سڑک کے دونوں جانباماں کی بات مانی ہوتی۔ بعض ب
کہيں کہيں کوئی ہاته يا پاوں نکال ہوا صاف نظر آتا تها۔ يہ وه لوگ تهے جو کہ پاکستان کے لئے قافلے کی صورت ميں نکلے تهے 

۔ تهےاور سکهوں کی بر بريت کا شکار ہو گئے  

ہور ہمارے استقبال کو پہنچے ہوئے آجکل مجهے اس سفر کا آخری حصہ بہت ياد آتا ہے۔ جب ہم بارڈر پر پہنچے تو زنده دالن ال
جو ميں نے بارڈر پر ديکها تهے۔ ميں بچہ تها اور اماں کی تيار کی ہوئی سوکهی چيزيں کها کها کر ميرا دل اوبه چکا تها اس لئے 

کہ ہم ہيں کہاں سے آئے ہيں، صرف اس لئے  الن الہور يہ جانے بغير کہ ہم کوننده دمجهے اچهی طرح ياد ہے، آج بهی۔ زوه 
ہندوستان سے پاکستان آئے ہيں ہمارا استقبال کرنے کو موجود تهے۔ آن کے ہاتهوں ميں يہ بڑے بڑے سفيد نان تهے۔ اور ساته ميں 
شايد شوربا تها۔ اماں، هللا تعالی انکو زندگی تندرستی دئے رکهے، بتاتی ہيں کہ کچه لوگوں نے يہ جان کر بهی کہ ہم احمدی ہيں 

ے ہيں خدا کا شکر ادا کيا کہ ہم بچ کر آگئے کہ ہمارے تو بہت سے دوسرے مسلمان بهی دشمن تهے۔ اور قاديان سے آئ  

يوں بيان کرسکتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی جگہ واہگورو کا سکه بنا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ آج جو حاالت ہيں پاکستان کے وه کچه 
تا ہوں تو هئے جو کہ کسی بهی وجہ سے اسے نا پسند ہے۔ اور جب ميں يہ حاالت ديکاپنے ہر اس بهائی کو اپنی کرپان تلے لے آ

اس اکہتر سال کی عمر ميں ميرا جی چاہتا ہے کہ پهسکڑا مار کر بيٹه جاوں ايک پانچ سال کے ضدی بچہ کی طرح اور چالنا 
پاکستانی ہونے کے ناتے محبت کرتے جہاں لوگ آپ سے صرف آپ کے  شروع کر دوں کہ مجهے تو وہی پرانا پاکستان چاہئے

  تهے۔


