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ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਸਨ।। ਅਸ  ਇੱਕ ਟਟੂੀ
ਤ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ।
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ਅਸ  ਹੋਰਾ ਂਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ।
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ਅਸ  ਚੋਰਾ ਂਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ  ਸਦੇਹਾ ਂਿਜੰਦਰਾ ਲਾ ਲੈਦੇ ਸੀ।
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ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਂਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
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ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆ ਂਹੋਰ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ।
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ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਜਦਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
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ਜਦ ਹਵਾ ਵਗਦੀ, ਕਚਰੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੁੱਖਾ ਂਅਤੇ ਬਾੜਾ ਂਤੇ ਅਟਕ ਜਾਦਂੇ
ਸਨ।
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ਲੋਕੀ ਟੁੱਟੇ ਕੱਚ ਤ ਕੱਟ ਜਾਦਂੇ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਿਟਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
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ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਟਟੂੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ।
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ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕਾ ਂ  ਿਪੰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਸੱਦਣ ਗਏ।
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ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਗੇ।
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ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਬੋਲੇ, “ਸਾ  ਆਪਣੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਹੱਲ
ਕੱਡਣ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
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ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਜੂਮਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਚੀਕੀ “ਮ ਸਫਾਈ ਦੇ
ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾ।ਂ”
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ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਰਤਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਭੋਜਨ ਉਗਾ
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।”
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ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਮਨੁੱਖ ਖੂਹ ਖੋਦਣਗੇ।”
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ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੀਿਕਆ, “ਸਾ  ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ  ਬਦਲ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਿਦਨ ਤ, ਅਸ  ਆਪਣੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ
ਹੱਲ ਕੱਡਣ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
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