ﭘﺪر و ﭘﺴﺮی ﺑﻌﺪ از  40ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﺟﻨﮕﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﭘﺲ از  40ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪور از ﺗﻤﺪن در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮاز زﻣﺎن ﺟﻨﮓ
وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .
داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1973در اوج ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ،اﯾﻦ ﭘﺪرﮐﻪ اﮐﻨﻮن  82ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش را در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ .از ﺧﺎﻧﻮاده او ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ دوﻣﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮش زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و وی در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮک ،ﭘﺴﺮ
دوﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رواﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭘﺴﺮ دوﻣﺎﻫﻪ را ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺰرگ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮار  40ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﭘﺪر در ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻠﺒﻪ ای ﺑﺎ ﭼﻮب  5ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ روی درﺧﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  40ﺳﺎل ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺣﺪود  10روز ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻫﯿﺰم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮه رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،وارد ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ اﻓﺮاد
ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺰارش روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺠﺴﺲ از ﭘﻠﯿﺲ و اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ  4روز در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ 40
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻞ و در ﮐﻠﺒﻪ ﺷﺎن آﻧﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻻﻏﺮ ﺑﻮد .در
ﺑﯿﺮون اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ ،ﺗﯿﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ داس ،ﺳﺒﺪ و ﭼﺎﻗﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر و ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺪر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن
اﺷﺎره ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺴﺮ دوم ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ” ﺗﺮوﯾﻪ ﺗﺮه ”ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد.
وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻔﺖ 30” :ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن دوﺑﺎره در ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از آن زﻣﺎن وی ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪاری ﻟﺒﺎس و ﻏﺬا در ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻓﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺪر ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوا ﻗﺮار دارد و
ﭘﺴﺮ زﯾﺎد ﻫﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
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