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ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਿਵਅਸਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ ਦੂਰ,
ਬੇਘਰ ਮੁੰਿਡਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵ ਿਦਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ, ਮੁੰਡੇ ਠੰਡੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਸੌਣ ਤ ਬਾਅਦ ਮੈਟ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਠੰਡ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੂੜੇ  ਅੱਗ ਲਾਈ। ਮੁੰਿਡਆ ਂਦੇ
ਗਰੁੱਪ ਿਵੱਚ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਭ ਤ ਛੋਟਾ ਸੀ।
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਗੋਜ਼ਵੀ  ਬਹੁਤਾ ਭੋਜਨ ਨਹ  ਸੀ ਿਦੰਦਾ।
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਵਾ ਦਾ ਸੀ।
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ਜੇ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਂਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਸ  ਕੁੱਟ
ਿਦੰਦਾ। ਜਦ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ
ਨੇ ਉਸ  ਕੁੱਟ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹੈ।” ਇਸ ਿਵਹਾਰ ਦੇ
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤ ਦੂਰ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ
ਤੇ ਰਿਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
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ਸੜਕ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਿਗਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁੱਟੇ
ਵੀ ਜਾਦਂੇ। ਜਦ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਨਹ  ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਭੀਖ ਅਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਵੇਚਣ
ਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ। ਿਵਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਝਗਿੜਆ ਂਕਰਕੇ ਿਜੰਦਗੀ ਹੋਰ
ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਿਹੱਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

5



ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ  ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ
ਫਟੀ ਿਕਤਾਬ ਿਮਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਕਤਾਬ  ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾ ਂ  ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ  ਸ਼ਬਦ
ਪੜਨੇ ਨਹ  ਸੀ ਆ ਦੇ।

6



ਤਸਵੀਰਾ ਂਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ
ਪਾਇਲਟ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਈ
ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਿਵੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਖੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ। “ਹੈਲੋ, ਮ ਥਾਮਸ ਹਾ।ਂ ਮ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਲੇ
ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੀਲੇ ਘਰ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। “ਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਥੇ ਜਾ
ਕੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਲਵਗਾ?” ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਘਰ ਵੱਲ। “ਸ਼ਾਇਦ,” ਉਹ ਕਿਹ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ।
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ਲੰਘਦ ਮਹੀਿਨਆ ਂਨਾਲ ਬੇਘਰ ਮੁੰਡੇ ਥਾਮਸ  ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ
ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਥਾਮਸ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ
ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਜਾ ਂਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹ
ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਘਰ  ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗ
ਪਏ।
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਸਵੀਰਾ ਂਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਥਾਮਸ
ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। “ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ।
“ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ,” ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।
“ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। “ਮੈ  ਪਤਾ ਨਹ , ਮ ਪੜ ਨਹ
ਸਕਦਾ,” ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਬੋਿਲਆ।
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ਜਦ ਉਹ ਿਮਲੇ, ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਥਾਮਸ  ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ
ਕਹਾਣੀ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਘਰ ਤ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਜਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਥਾਮਸ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਬੋਲਦਾ ਨਹ  ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਗੋਜ਼ਵੀ  ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ  ਦੱਿਸਆ,
ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨੀਲੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਂਖਾਦਂੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ।

11



ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਦੇ ਦਸਵ ਜਨਮ ਿਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਥਾਮਸ ਨੇ ਉਸ  ਇੱਕ ਨਵ  ਿਕਤਾਬ
ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲ
ਿਖਡਾਰੀ ਬਿਣਆ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਗੋਜ਼ਵੀ  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ ਕੇ
ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈ  ਹੁਣ ਸਕੂਲ
ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈ  ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ
ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਿਹ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਨਵ  ਜਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਸ
ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਮੂਰਖ ਸੀ? ਕੀ
ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ  ਨਵ  ਜਗਾ ਤੇ ਕੁਟਣਗੇ? ਉਹ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ। “ਸ਼ਾਇਦ
ਸੜਕ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ।
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ਉਸ ਨੇ ਥਾਮਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਮੁੰਡੇ  ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਨਵ  ਜਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਂਮਗੋਜ਼ਵੀ ਇੱਕ ਹਰੇ ਛੱਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ। ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨਾਲ ਕਮਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਰਲ-ਿਮਲਾਕੇ ਦਸ ਬੱਚੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਟੀ ਿਸਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਿਤੰਨ ਕੁੱਤੇ,
ਇੱਕ ਿਬੱਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਿਗਆ। ਉਸ ਕੋਲ
ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਿਖਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਤਰਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹ  ਮੰਨੀ।
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ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਹਰੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ
ਪੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਥਾਮਸ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। “ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਕਸ ਬਾਰੇ
ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। “ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਦਾ
ਹੈ,” ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। “ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?” ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ।
“ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਹੈ,” ਮਗੋਜ਼ਵੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਿਕਹਾ।
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