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۲۰۲۲ جنوری ۲۸                                                  تاریخ :                            حفیظ ا خالد     

جلوگیری ازیک فاجعه هولناک دراتریش

 جنوری درحالیکه تازه برای صرف چای صبح آمادگی میگرفتم، یکی از اقارب ما۲۶ صبح روز چهارشنبه 

ازکابل جناب حاجی صاحب تیلفونی تماس و خواهش بعمل آورد تا از پسر ایشان که تازه به نزدیکی های

ویانا رسیده، بازخواست و خبر گیری نمایم، جناب حاجی صاحب آدرس مسنجر و واتساب پسرشان حکیم جان

( نام مستعار) را نیز برایم ارسال نمود ،چون به اصطلح وطنی ما ،هنوز گل صبح بود و بنده نیز یکی

دوکارناتمام از روزقبل درپیش داشته لذا  این موضوع تازه را نیزدرفهرست کارهای روزمره خویش شامل

نموده و درنظرداشتم در جریان روز در یک فرصت مناسب با پسرایشان درتماس وجویای احوال شان گردم،

ولی یکی دو دقیقه نگذشته بود که جناب حاجی صاحب باردیگرتماس و از ارجحیت و عاجل بودن موضوع
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  اطلع داد، لذا اینبار بیدون از دست دادن وقت با حکیم جان درتماس وجویای احوال وی گردیده ،حکیم جان

 نفر پناهنده دیگر در یک لری۱۸با صدای لرزان که به مشکل میتوانست صحبت نماید اطلع داد که وی با 

سربسته در نزدیکی های ویانا تنها رها شده و بعلت نبود هوا و منفذ به مشکل جدی تنفسی مواجه هستند،

حکیم جان از کم بودن چارچ موبایل خویش نیز اطلع و با هوشیاری قبل ازآنکه موبایل وی تمام گردد ،

لوکیشن یا موقعیت محل توقف موترلری سربسته را نیزبرایم ارسال نمود، نقشه متذکره بعدأ در یافتن محل

توقف موتر مفید واقع گردید.

 تن دیگر مرا ناخوداگاه به یاد حادثه مشابه چند سال قبل دراتریش انداخت ،۱۸ مشکل تنفسی حکیم جان و 

 نفر پناهنده که در داخل یک لری سربسته درکنار سرک رها۶۰درآن حادثه  دلخراش بعلت مشکل تنفسی 

گردیده بود بعلت نبودهوای آزاد و منفذ هوا همه جان های شیرین شانرا از دست داده لذا انتظار و ضیاع

 انسان دربند دانسته برخلف آنچه شنیده۱۹بیشتر وقت درهمچو حالت حساس را بمثابه بی اعتنائی به حیات 

ایم که گویا چای ناخورده جنگ نمی شود، تصمیم گرفتم چای ناخورده به مصاف این حادثه هولناک رفته بنأء

درظرف دو سه دقیقه خود را آماده و با پسرم داکتر حمید بطورعاجل راهی محل توقف موتر سربسته  لری

شدیم .

 دقیقه وقت لزم۴۵ رسیدن تا محل حادثه آنهم در ترافیک سنگین صبحانه شهر ویانا حد اقل نیم ساعت تا 

داشت لذا قبل از رسیدن به آنجا موضوع را با مقامات امنیتی در میان گذاشته همچنان تصویر نقشه محل

توقف لری را که قبل حکیم جان ارسال نموده بود با منسوبین امنیتی شهر ویانا شریک و از آنها خواهش

بعمل آمد تا در اسرع وقت ممکن خود را به محل حادثه رسانیده و بخاطر نجات جان آنهمه انسان ها به

جستجوی موترلری آغاز نمایند ، در مسیر راه بعد ازهر چند دقیقه زنگ تیلفون پولیس محل آمده و در مورد

نوعیت لری ، رنگ و نمبرپلیت آن پرسش بعمل می آورد که متاسفانه قادر به ارائه معلومات در مورد آن

نبودیم، حاجی صاحب در کابل هم دراین مورد چیزی نمی دانست ،این موضوع باعث شد که عملیات یافتن

لری سربسته مدت طولنی دوام نماید ، زیرا در محل توقف لری پناهندگان ، دها موتر یخچالداردیگردردو

طرف کنار جاده پارک گردیده و تشخیص لری که پناهندگان درآن گیرمانده کامل دشوار بود.ما برای یافتن

لری مورد نظر ناگزیر شدیم هرموتر سربسته یخچالدار درآن ساحه را به اصطلح دق الباب نموده تا اگر

پناهندگان در داخل آن باشند آنها نیز ازموجودیت خویش با دق الباب متقابل اطلع دهند ولی با همه تلش ها

هیچگونه علئمی از موجودیت لری و پناهندگان در آن ساحه بدست نیامد.
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 تشویش و نگرانی ما با گذشت هر لحظه نسبت به زندگی پانزده بیست انسان داخل موترلری سربسته بیشتر

و بیشتر شده میرفت منسوبین امنیتی هم که تلشهای آنها تا آنوقت هیچگونه موفقیتی در پی نداشت بعد

 ازهرچند دقیقه نزد ما آمده تا اگرخبری تازه ای از داخل لری بدست آورده باشیم ولی ما نیزچنین خبری که

آنها را در یافتن لری سربسته کمک نماید به آنها نداشتیم ، یأس و نآمیدی همه را فرا گرفته بود ، درین لحظه

حساس بود که جناب حاجی صاحب پدرحکیم جان که ایشان نیز با خانواده خویش حادثه گیرماندن حکیم جان

و بقیه پناهندگان را با نگرانی و دلهره از کابل تعقیب نموده از طریق مسنجر تماس گرفته اطلع داد که

موبایل حکیم جان باردیگر روشن گردیده ، با دریافت این خبر خوش فورأ با حکیم جان در تماس و وی اینبار

با صدای ضعیفتر از گذشته که به مشکل شنیده میشد اطلع داد، که آنها درهمان لری محبوس هستند که از

بیرون دق الباب میگردد ، ولی مشکل هنوزهم  پابرجا بود کدام لری ؟ ما ، در آن ساحه ده ها لری سربسته

را که بدو کنار جاده پارک نموده بود برای یافتن لری مملو از پناهندگان دق الباب نموده بودیم، قاچاقچیان

انسان نیز برای آنکه جلب توجه نه نمایند لری پر از انسانها را در نزدیکی مارکیت بزرگ میوه در حومه

شهر ویانا که همه روزه صد ها لری سربسته یخچالدار از سراسر اروپا جهت تخلیه میوه و سبزی درآنجا

پارک مینمایند، توقف داده اند  ما چگونه لری که آنها در آنجا گیر مانده اند می شناختیم ؟؟

در این هنگام داکترحمید اطلع داد که باحکیم جان که در داخل لری بود از طریق واتساب تماس برقرار

نموده، ما دق الباب لری های پارک شده درآن ساحه را بطور انفرادی باردیگرآغاز و از حکیم جان که در

داخل لری بود خواستیم که با شنیدن دق الباب از طریق واتساب بما اطلع دهند سرانجام بعد از تلش های

 قبل از ظهر موتر لری مورد نظر پیدا و با باز نمودن درهای ورودی لری همه۱۱فراوان حوالی ساعت 

 پناهنده که بیشتر آنها هموطنان ما بودند از داخل اتاق سربسته موتر لری آزاد گردید، در بین پناهندگان۱۹

چهار زن نیز وجود داشت، تیم صحی برای معاینه وارائه خدمات صحی به پناهنده های گیرمانده در لری در

ساحه آماده بود، بر اساس معلومات مقامات ذیربط در قضیه، با خاموش شدن موتور یا ماشین لری، هواکش

آن نیز خاموش گردیده واگر وضع چنین ادامه می یافت به گمان اغلب پناهندگان فقط یکی دو ساعت دیگر

چانس زندگی داشتند، ولی خوشبختانه به فضل خداوند و تلش منسوبین امنیتی درآخرین لحظات در ، اتاق

 انسان ازمرگ نجات داده شد.۱۹لری باز وهمه 

 انسان بیگناه که از بد روزگار خانه و کاشانه خویش را ترک نموده۱۹نگارنده ازینکه سهم کوچکی در نجات 

داشته احساس خوشی و آرامش نموده ، تلش نیروهای امنیتی و کارمندان صحی شهر ویانا برای نجات این
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پناهندگان واقعأ در خور تمجید و تحسین بوده همچنان هوشیاری حکیم جان نیزقابل ستایش بوده که با

 انسان دیگر گردید . ۱۸برقرارنمودن ارتباط  و ارسال آدرس محل توقف لری ،سبب نجات خود و 

در اخیر همچنان از داکترحمید خالد که با توجه به اهمیت موضوع  امور محوله خویشرا کنار گذاشته و تا

اخیردریافتن محل توقف و بازشدن در ورودی موتر لری تلش نمود تشکر نمایم.

به امید روزی که در کشورعزیز ما و همچنان بقیه کشورها هیچ انسانی بعلت ظلم ، تبعیض و بی عدالتی

مجبور به ترک خانه و کاشانه  خود و تن دادن به همچو خطرات و حوادث هولناک نگردند.

 والسلم

حفیظ خالد / ویانا

           27.1.2022             
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