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(કાબુલમા ં જ મેલી સ દયા નસીમ (https://www.facebook.com/saundarya.naseem) 
પોતાના પીતાની શોધમા ંભારત આવી છ ેઅન ેઈ (ુઈ દીરા ગાંધી નેહ  યુનીવસ ટી)માં પોષણ 
અન ેસમાજવી ાનમા ંઅ યાસ કરી, હાલ દેહરાદનુમા ંપોતાનુ ંહે થ કેર લીનીક ચલાવે છ.ે આ 
લખાણ એમની ફેસબુક વૉલ પરથી, એમના સૌજ યથી, સારવીન ેલીધું છ.ે– અનુવાદક) 

 
બ યંુ એવંુ કે અમ ેતાજમહેલના શહેર આગરાથી સહેજ જ આગળ વ યાં હતાં ન ેખબર 

પડી કે અમારી ટને બગડી છ ેઅન ેરીપઅેર થતાં દોઢકે કલાક લાગશ.ે એક નાનકડા ટશેન પર 
ટને ઉભી રહી. પગછુટા કરવા હંુ, અ મી અન ેઅમારા સહાયક કલીમ સાથ ે લેટફોમ પર ઉતરી. 
અ મીન ેચાલવાની ઈ છા નહોતી એટલ ેએ બાંકડા પર બેસી ગયા.ં હંુ ચાલતા ંચાલતા ં લેટફોમના 
બી  છડે ેપહ ચી ગઈ. માંડ બે ચાર જણ નજરે પડતા હતા. કદાચ અહ  બહુ ગાડીઓની અવર 
જવર નહોતી. એક ફળની લારી દેખાઈ. મ કેળા ંલેવાનુ ંવીચાયુ. એટલામા ંકલીમન ેમારી બાજુ 
દોડતો યો. તે મન ેબુમ પાડતો હતો. મ પણ દોટ મુકી, અ મીના બાંકડા પાસે અજબ ન રો 
હતો. યા ંબાંકડાની ફરતે મવાલી જવેા હ ાક ા પાંચ જણા હતા. તેઓ મ મીની આજુબાજુ ફરતા 
અન ે ‘ યા પીસ હૈ, મોન ુ યાર!’ એમ બોલતા હતા. મન ે ઈન ેએક જણ આકાશ તરફ ઈ 
બો યો, ‘કમાલ હો ગયા, યાર, દો દો પીસ!’ તેઓ અમારા ભણી તા નહોતા; પણ નીશાન અમે 
જ હતાં. 

અ મી સહેજ હેબતાઈ ગયા ંહતાં. અ યો વી તાર હતો, અમારા સહાયકની પણ કંઈ 
બોલવાની હી મત નહોતી ચાલતી. એ કંઈ બોલવા ય તો તેઓ એની ઠકેડી ઉડાડ,ે ‘તન ેશી 
તકલીફ છ?ે અમ ેતન ે કંઈ નથી કહેતા, અમ ેઅદંરોઅંદર વાત પણ ના કરીએ?’ અ મીએ મન ે
ઈશારો કય  કે આપણ ેબોગીમા ંબેસી જઈએ; પણ આવા ટાણ ેપીછહેઠ કરવાનુ ંહંુ શીખી નહોતી. 

https://www.facebook.com/saundarya.naseem


અફઘાની તાનથી હી દુ તાન આવતા ં હંુ એટલી મુસીબતો વેઠી ચુકી હતી કે હવે કપરા 
સં ગોમા ં ‘બીક’ નામની વ તુ યાં ગાયબ થઈ ય છ,ે ખબર નથી. હંુ તો તેમની સાથ ેબાથ 
ભીડવાનો નીધાર કરી ચુકી હતી. મારો સહાયક કલીમ બીકન ે લીધ ે ુજતો હતો. મ એન ે
ખખડા યો કે આવી રીતે ડરવંુ હોય તો ફરી વાર મારી સાથ ેન આવીશ. મ ેમથી એ લોકો ડ ે
વાત કરવાની કોશીશ કરી; (થોડુઘં ં લખવા સીવાય હ  મન ેહ દી બોલવાનો મહાવરો નહોતો) 
યારે એ લોકોન ેખબર પડી કે હંુ તેમની ભાષા બોલી નથી શકતી તો કદાચ મન ેહ દી પણ નહ  

સમ તી હોય એમ ણી તેઓ ગાળો ભાંડવા લા યા. એમન ેખબર નહોતી કે હંુ અન ેકલીમ 
હ દી બરાબર સમજતા હતા. ત તામા ંઆજુબાજુ ટોળંુ ભેગુ ંથઈ ગયંુ; પણ કોઈએ વીરોધ 
કરવાની હી મત દાખવી નહ . વળી, કલીમ ેએકબ ેજણન ેવ ચે પડવાની વીન તી કરી. તો કહે કે : 
આ બધા તો આ વી તારના મવાલીઓ છ.ે એમની સાથ ેપંગો ના લેવાય. હ  કંઈ ખાટુમંોળંુ થયંુ 
નથી. તમ ેછાનામાના બોગીમાં જઈન ેબેસી ઓ. 

આ ટાંકણ ેમ કલીમન ેમારી વાતનો તરજુમો કરી એમન ેસમ વવા ક ુ.ં ઘડીક એવંુ લા યંુ 
કે તેઓ થોડા નરમ પડી ર ા છ;ે પણ તેઓએ ફરી એમની હરકત શ  કરી. સા ં  હતંુ કે એ લોકો 
દુર ઉભા રહીન ેએલફેલ બોલી ર ા હતા. યાનના અ યાસથી હંુ ધીરજ રાખતા શીખી ગઈ હતી. 
એટલ ેથોડી વાર હંુ ડયા વીના ઉભી રહી. પછી ધીમે ધીમે હંુ એ લોકો વ ચે પહ ચી અન ેસૌથી 
બળવાન દેખાતા માણસ સામ ેઉભી રહી. જવેી એની બદનજર મારા પર પડી; તેવો મારો હાથ 
ઉ ો ન ેસટાક.... ! એક રદાર તમાચો એના ગાલ પર પ ો. કોઈન ેઆવો અણસાર નહોતો. 
બી  ચાર જણ તો સડક થઈ ગયા. પળવાર રહીને બાકીનામાથંી કોઈ મારી બાજુ ધસે તે પહેલા ં
એમણે યંુ કે તમાચો ખાધેલ માણસ તો બેભાન અવ થામા ંભ યભેગો હતો! બધા અચરજમાં 
હતા કે એક જ તમાચામા ંકોઈ બેભાન કેવી રીતે થઈ શકે ?  

એ બીચારાઓન ેખબર નહોતી કે જ ેનમણી અને ભલીભોળી દેખાતી છોકરી ડ ેતેમનો 
પનારો પ ો છ,ે તે કરાટનેી લેક બે ટ છ.ે મારી અ મી અન ેમા ં પોતાનુ ંર ણ કરવા આ કળા 
મ હી દુ તાન આ યા પછી હ તગત કરી લીધી હતી. લેક બે ટ હાંસલ કયા પછી યારેય એવંુ 
બ યંુ નથી કે મારો એક તમાચો ખાધા પછી કોઈ હોશ ળવી શ યો હોય. વળી, કરાટનેો 
અ યાસ તો હ  પણ દરરોજ હંુ ક ં  છુ;ં પણ તે દીવસે તો ણ ેમારા અ યાસની કસોટી હતી. 



પછી મ શા તીથી મારી કાચીપાકી હી દીમા ં જણા યુ કે તમારામાંથી જનેે પણ મન ે
અડકવાની ઈ છા હોય અન ેજનેે લાગ ે કે તે મારો તમાચો ખમી શકશ,ે તે સામ ેઆવે. અ યાર 
સુધીમા ંએ લોકો સમ  ગયા હતા કે ચાર–પાંચ જણનો સામનો કરવા હંુ એકલી જ પુરતી છુ.ં 
હવે ટનેમાંથી ઉતરેલા કેટલાક તમાસો નારાઓ બાંયો ચડાવી મેદાન ેપ ા; પણ મ બધાન ેઠપકો 
આપી રો યા. યારે જ ર હતી, યારે કોઈ સામ ેન આ યા અને હવે બહાદુરીનુ ં દશન કરવા 
માંગો છો!  એટલામા ંપેલા પાંચમાથંી એકે ટશેનની બહાર દોટ મુકી. 

પછી મ નીચે યંુ તો બેભાન માણસન ેપડવાને લીધ ેમાથામા ંવા યંુ હતંુ. સહેજ લોહી પણ 
નીકળતંુ હતંુ. મ કલીમન ેબોગીમાથંી દવાની કીટ લાવવા જણા યંુ અન ેબેભાન માણસ પર પાણી 
છાંટવા લાગી. લોકોન ેઅલબ , અ બ લાગતંુ હતંુ કે જણે ેજ મ આ યા હતા, તે હવે દવા કરી 
રહી છ!ે પણ આ સં કાર તો હંુ હી દુ તાન આવીન ેશીખી હતી. પોતાના ર ણ કાજ ેહંુ કોઈ પર 
હાથ ઉગામી શકુ ંછુ;ં પણ નફરત કરવાની જ ર મન ેજણાતી નથી. માણસ હવે હોશમા ંહતો. તેન ે
માથામા ંસહેજ વા યંુ હતંુ, તેની મ પાટાપ ડી કરી. એ માણસની દશા વા જવેી હતી. એ ભ ઠો 
પ ો હતો.  

એટલામા ં કેટલાક લોકો બુમો પાડતા અન ેહાથમા ંલાકડીઓ લઈન ેઆવતા દેખાયા. તેમાં 
બે બહેનો પણ હતી. એકે ક ુ ંકે કોણ ેએના ભાઈ પર હાથ ઉગામવાની હી મત કરી છ ે? હંુ એની 
પાસે ગઈ. યારે એન ેખબર પડી કે મ આ કયુ છ,ે તો તેના અચરજનો પાર ના ર ો. એ બહેનન ે
હતંુ કે એના ભાઈનો ઝઘડો કોઈ પુ ષ સાથ ેથયો છ;ે પણ અહ  તો મામલો ધો હતો. ખા સી 
વાર સુધી તે મન ેઅપલક તી રહી. માથુ ંનમાવીન ેબેઠલેા ભાઈએ પણ હવે હાથ ડી દીધા હતા 
અન ેપોતાની બહેનન ેશા ત રહેવા જણા યંુ. એન ેપોતાની ભુલ સમ ઈ હતી. 

મ એની બહેન તરફ હાથ લંબા યો. તે મન ે ભેટી પડી. એણ ે ક ુ ં કે આજ ે ખોટ ે ર તે 
ચાલતા એના ભાઈન ેપાઠ મળી ગયો છ.ે મ બે હ રની નોટ કાઢીન ેબહેનના હાથમા ંમુકી. ‘યે દવા 
કે પૈસે હ, રખીએ. જ મ મન ેદીયે હ; તો દવા ભી મેરી તરફ સે.’ યા ંજ ટને ઉપડવાની સીટી 
વાગી. અમ ેબોગીમા ંસવાર થયાં. ગામ લોકો તરફ હાથ હલા યો તો ઈન ેખુશી થઈ કે તેમણ ે
પણ વળતા હાથ હલા યા. ટને ચાલી તો લા યંુ કે દગીન ેએક નવી લહેર મળી. 

સા ં  થયંુ કે ખોટુ;ં ખબર નથી. બહેનોન ેમારી ભલામણ છ ે કે તેઓએ પોતાનુ ંર ણ તે 
કરવાની હી મત અન ે હુનર કેળવી લેવાં ઈએ. એમાં પુ ષ સમોવડી થવાની વાત નથી. ીએ 



સાચા અથમા ં ી બનવાની જ ર છ.ે મારી સમજણ છ ે કે ી અન ેપુ ષમા ંકોઈ ચઢીયાતંુ કે 
ઉતરતંુ નથી.  આપણ ેઆપણી ધરતીન ેજહ મના ંબી ન ેખાતર–પાણી આપતા ંરહીશું, તો 
જ તના આસમાની યાલોનો શો મતલબ ? 

–સ દયા નસીમ 
ગુજરાતી પા તર : અશોક ભાગવ : ( idealindia1@gmail.com)  – વડોદરા 
 

  

તા. 01-07-2017ના ‘ભૂિમપુ ’ પા ીકના પાન 22 ઉપરથી, સ પાદક મંડળના ં બહેન 
પા લ દાંડીકર અન ે પા તરકાર ભાઈ અશોક ભાગવની પરવાનગીથી સાભાર... 

(આ ાથી કાશીત થતા સી  ‘नवभारत टाई स’માં તા. 20-05-2017 ને 
શનીવારના અંકમાં (http://epaper.navbharattimes.com/paper/14-13@13-20@05@2017-
1001.html)   આ કી સો કાશીત થયો છ.ે)     

હવે ‘ભૂિમપુ ’ પા ીક વીશ ેથોડુકં:  
સરનામુ ં : હુઝરાતપાગા, વડોદરા, -390 001 ફોન : 0265- 243 7957, સ પાદક : 

રજની દવે, સ પાદક–મંડળ : બહેન વાિત  (SWATI MICHEL (swati43@gmail.com)  અન ે
બહેન પા લ દાંડીકર (PARUL DANDIKAR (bhoomiyagna@gmail.com). દર માસની 
પહેલી અન ેપંદરમી તારીખ ે કાશીત થતા આ પા ીકનુ ંવાષ ક લવાજમ છ ે– દેશમા ં : પીયા 
200, આ વન અનામત : પીયા 2,500 અન ેવીદેશે વાષ ક લવાજમ છ ે : (એરમેલથી) 1,500 
પીયા. લવાજમ ‘ય  કાશન’ સમીતીના દેના બૅ ક, મંગળબ ર, વડોદરાના ખાતા નંબર : 

0588 10001978મા ંપણ ભરી શકાય છ.ે   
..ઉ મ.મધ ુગ ર.. 

 
Saundarya is Nutritionist and Sociologist at Saundarya Health Care, Lives in Dehra Dun, India 
(Single) From Kabul, Afghanistan 
સ દયા નસીમનુ ંફેસબુક પેજ- https://www.facebook.com/saundarya.naseem 
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‘ ઝા ડણી’મા ંઅ રાંકનઃ ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com 
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 

More than 3,41,32,000 Gujarati Language lovers have visited 
http://www.gujaratilexicon.com 

More than 83,28,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  
http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 9,54,000 have visited Lokkosh 
http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 7,07,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 
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