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   આવો કંપકંપાવી �કૂ� એવો  ગોઝારો અક�માત તો �ાર�ય જોયો-વા ંયો-સાભં#યો 

નહોતો.અને તે ય લગભગ કાયમ પાણી વગર જ રહ�તી,નામથી પણ ન )ણીતી એવી નદ
 

વાસતંી, આલેર �ટ�શનથી થોડ� જ -ૂર, એટલી બધી છલકાઈ )ય ક� તેના પરનો 2લુ ધોવાઇ )ય 

અને આખી ને આખી કાઝીપેટ એ5સ6ેસ 7�ઈન જ તેમા ંઉથલી પડ� અને લગભગ બધાજ �સુાફરોને  

જળસમાિધ   �વીકારવી પડ�? સ<કડો સ<કડો =ીઓ -2?ુુષો અને બાળકો, હAદરાબાદથી વહ�લી સાBં 

ઉપડ�લી 7�ઈન, આલેર �ટ�શનથી ઊપડ
 ન ઊપડ
 ને થોડ
 જ વારમા ં  િવરમેલા વરસાદ પછ
ના, 

ઝાખંા ઝાખંા 6કાશવાળા આકાશમા,ં પડ
 ગયેલી Dદશાઓ વ ચે અ�ત થતા FરૂB પોતાની G ૂધંળ
 

Dકરણોની અસHંય Iખોથી એક સાથે, સાગમટ� જ અસHંય અસHંય �સુાફરોના Jવનનો પણ અ�ત 

થતો જોયો.�LૃM ુ કોઈનો મલાજો રાખN ુ ં નથી -નાના ક� મોટાનો,  ગર
બ ક�  તવગંરનો,ભણેલા ક� 

અભણનો. અને તેમાયં આOુ ં ગોઝા?ંુ સા�Dૂહક અક�માત �LૃM ુ તો મોતને ય માત આપNુ ં અને 

Jવનના િમPયાLવને 2રુવાર કરN ુ ં એOુ ં તો ભયકંર હોય છે ક� તેના સમાચાર સાભંળ
ને ય 

કમકમાટ
 Qટ
 )ય.                  સાજંની, વધારાની,�થાિનક  સમાચારપRની તાJ આOિૃS પણ 

તાબડતોબ નીકળ
,�સુાફરોના સગા- વહાલાઓ  બસમા,ંટ�5સીમા ં ,પોતાની કારમા ં અને ર�Tવે 

તરફથી દોડાવાતી �પેUયલ 7�ઈનમા ંઆલેર તરફ ઘાઘંા થઈને દોડWા.ર�ડXોસ સ�ંથાની બસો અને 

એYZMલુ[સો દોડાદોડ િસકંદરાબાદ -હAદરાબાદથી, આલેરથી, ભ\ગીરથી વાસતંી નદ
ના Dકનાર� 

પહ\ચી ગઈ અને �તૃકોને બહાર કાઢવા મડં
 પડ
.પોતાનાને શોધવા-ઓળખવા-બચાવવા 

આવેલની સાથે આવા મોતના મોકાનો  પણ લાભ ઉઠાવનાર ચોર ઉ ચા_ા ય સાગમટ� પહ\ચી 

ગયા.રડવા`ુ ં નાટક કરતા કરતા, ચીલઝડપે =ીઓના ઘર�ણા-દાગીના ખ<ચવા-ઉતારવા 

લાaયા,નાક-કાન પણ ખ<ચી -કાપી સોના-હ
રાની જણસો bટંવવા મડં
 પડWા.બcુ જ ઓછ
 

સHંયામા ંપહ\ચેલા પો�લસકમdઓ તેમને રોકવાને બદલે પોતે પણ એવા જ, વહ�તી ગગંામા ંહાથ 

ધોઈ �ખ�સા ગરમ કરવાના e5વક -કમાણી કરવાના કામમા ંલાગી ગયા.પRકારો,ફોટોfાફરો, જળ- 

સમાિધમાથંી બહાર કઢાતા શબોના �કૂ સાgી બની ફોટો ખ<ચતા રhા.  
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પોતાનાને ઓળખી-પહ�ચાની રડતા કકળતા સગા વહાલાઓ`ુ ંX[દન આકાશમાથંી ઊતર
 

રહ�લા ગીધો સમડ
ઓને પણ ગભરાવી �કૂ� એOુ ંજણાN ુ ંહN ુ.ંકોઈ કોઈબચેલાઓ જણાતા ઘાયલોને 

આલેર-ભ\ગીરની, તેમ િસકંદરાબાદ-હAદરાબાદની  હોe�પટલો પહ\ચાડવાની iયવ�થા થવા 

લાગી.�તૃકોને ખટારાઓમા ંબકરાની Bમ લઇ જવાલાaયા.�તૃકો ઓળખાય નDહ એવા થઇ ગયા 

હતા. 

   બીB Dદવસે સરકાર� �તૃકો માટ� તેમના પDરજનોને દ�વા માટ� પાચં પાચં લાખની સહાય 

)હ�ર કર
.Jવતા )ગતા પણ આમ ગોઝારા અક�માતમા ંમરનારના Jવન�Tૂય`ુ ંઆ અવ�Tૂયન 

ટ
કાપાR ગણાવા માડંj ુ.ંર�TવેમRંીએ  રાJના�ુ ં આપOુ ં જોઈએ એવી માગંણી પણ થવા 

લાગી.મરનારના સગા વહાલાઓને ર�Tવેમા ં નોકર
 મળવી જોઈએ એવી પણ માગંણી થવા 

માડં
.અક�માત �LૃMુ̀ ુ ં )ણે ક� સkા બ)ર lલુી ગMુ ં હોય એOુ,ં ર�Dડયો  સાભંળનારાઓ અને 

સમાચારપRો  વાચંનારાઓને તેમ જ નવરા બેઠા પચંાત કરનારાઓને 6તીત થવા 

લાaMુ.ં-ૂરદશmનનો  તો Lયાર� ભારતમા ં હJ 6વેશ પણ નહોતો થયો.એટલે કTપનાની Iખથી જ 

સજંય -ૃnoટનો આશર� pદાજો બધંાવો પડ
 રhો હતો.   અને Lયાર� જ બપોરના ર�Dડયો સમાચારમા ં

એ ગોઝારા અક�માત કરતા ય ભયકંર સમાચાર 6સાDરત થયા:" એક બચી ગયેલા �eુ�લમ Osૃને 

તેના દ
કરા-વcુને સ\પવા માટ� હોe�પટલમા ંબોલાવવામા ંઆiયા તો એ શાણા વહ�વાDરક દંપિતએ 

જોર- શોરથી એ Osૃને પોતાના વડ
લ તર
ક� ઓળખવા �વીકારવાની ચોHખી ના  જ પડ
 દ
ધી-

બસ, ઘસીને ના  જ  પાડ
 દ
ધી.એ � ૂગંા બહ�રા થઇ ગયેલા Osૃના �ખ�સામાથંી ઓળખ  આપNુ ં

tલાn�ટક કાડm તેના પસmમા ં મળેuુ,ં Bના આધાર� તેના વcુ-દ
કરાને તેની સ\પણી કરવા માટ� 

બોલાવવામા ંઆવતા, તેમણે )હ�ર કMુv ક� "અમે તો અમારા વડ
લનો અeaન સ�ંકાર જોઇને આiયા 

છ
એ.આ ડોસો અમારો કોઈ નથી.આ તો કોઈએ અમારા વડ
લ`ુ ંચોર�uુ ંપસm -  કાડm છે.�સુાફરોમા ં

ય આજકાલ ચોર ઉઠાવગીર lદુાબHશ �સુાફરોની Bમ સફર કરતા હોય છે."  

�તૃકના પDરજનોને મળનાર પાચં લાખ wિપયાની લાલચે, Iખની શરમને પણ નેવે �કૂ
, 

B નxફટાઈથી તેઓ ચાલતા થઇ ગયા એ -ૃUય ઉઘાડ
- રડતી Iખે એ Osેૃ જોMુ ંઅને લાચં લઇ 

yપુ થનારા હોe�પટલના અિધકાર
ઓએ જોMુ ંન જોMુ ંકMુv અને ર�Dડયો પર સમાચાર ભળનારાઓએ 

પણ  wટ
ન સમાચારની Bમ જ 2રૂ
 િનમmમતાથી સાભં#Mુ ં- ન સાભં#Mુ ંકર
 દ
Gુ.ં 

(સLય ઘટનાLમક વાતાm)                                                             સમાtત  

  

 

 


