
 
   ینارام جنگ و ،یکاریاز بمردم  سفره یروو سرجاده .است ماندهریگ ،جو زهیست النیف جنگ باد درگرد یزیپاه زرد برگ چون افغانستان ملت

.است ساخته نقل مجلس شان را ینیریش  "پادرارو آرام یمهاجرت و زنده گ"است. صحبت  قصه و ، تیو عدم امن  

 ، ها سبوکیدر ف معروف جهان یشهرها یواسمان خراش ها ییان موطالیخوب رو ،د روزمو یموتر ها ،ن لب ساحلیرنگ یعکس هاارسال 

 یچاشن ،است خوشاز دور دهل آواز  مستان و ،هوس ورقابت نا سالم یصحرا یده ایآشفتگان سراب د موضوع داغ  نیتر زیاحساس برانگ

.ده اندیدگر ها صحبت نیبر ا یشتریب  

 ود.شیمریت سپوس د،نا انسانقاچاقبر یوجستجو روندیم پاسپورت دفتر به اخذ گذرنامه یبرا همهنوز که اروپا یایرو هزاران تشنگان یکفش ،کف

اگاه اند. رراه مهاجرتیگان افغان در مسپناهنده گرچه از اخبارمرگ   

از " یحال ازبک یب یب" یانم افغانن خیکهن سال تر (۱قرار گزارش ) .مهاجرت اندرراه اروپا در یراه در مس توهم با مشکالت یادیز خانواده ها 

 یاراه هکند  یسپر یبه آرام دن یسوعمرش را در یباق که خواهد یماو ،دارد و فرزند بزرگش هفتاد و چند سال سال عمر و پنج صد که کندز

  . است دهیرس ایشیکور تا مودهیست و هفت روز پیب یط ادیبا مشقات ز را یطوالن

 

 

   

رراه یمسرد یچه سرنوشتدانند یم  ایآد.نکنیم ده وکر را ترک افغانستان ،کارو پولآرام ،  یگه زند یرزوبه آودن به غرب یرس هوس که نیمهاجر 

...مااده باشند .یده ودیشن دیرا شا یادیز نیریو شتلخ  یاوخبرهقصه  ؟هند داشتخوا یش رویپ یغرب زبانیمکشورو در  

 از شبانه که است هیترکورکشدر انسانها انبرق قاچا یباد یپالستک و یرابر یها یکشت یساحل ،دشو یم پاره هم ازو خوردیم صخره به آب که آنجا

 ودنب نیوزن صورت در. دنیسا یم نهیس یانیطغ یابها ودردل شده پر کوتا لحظه در انجا یا کرده باز دهن یها یکشت .دگردیم مملو نیمهاجر

 ؟ شودیم نیمسافر بینص سرنوشت چه آنموقع در .است یحتم یکشت شدن پاره ، ها قیقا مانساخت یها کیست پال و رابر مقاومت عدم و انسانها

  :دیکن توجه

 غرق۲۰۱۵اکتبر لیدراوا ترانهیمد یها آب در که ستیا ساله ۵ دخترک پدر ،محب سخن"بآریز رفت و شد رها کده یلشم دستم از شا دستک

. دیگرد  



 دخترش دست دوبار .هدد نجات آب در شدن غرق از را اش ساله ۵ دختر تا کرد تالش گرشید طفل و خانم با شده پاره یکشت از یبخش در محب

 چشمدار طمع یها نگاه با و دلغز یم محب ها پنجه انیم از اش ساله ۵ طفل کوچک دست اما .گرفت بود، شده پرت آب به یرابر یکشت از که را

  .  دیگرد دیناپد ترانهیمدبحر کیرتا آبریزدر شب آن شیآهو یها

 

 

                                                    اش ساله ۵ دختر و  محب  ساله، ۱۴ فردوس  ، ساله ۱۶ شهنامه چپ به راست از

 .دهند نجات را خودر که داشتند تالش کی هرو بودند شده پرت آب یرو طرف هر شده پاره یکشت انمسافر ریپ و جوان ، طفل ،زن ،مرد

.بود دهیافت آب در زین فردوس محب زادهخواهر  

 مرگ با ترانهیبحرمد سرد آب انیم جانش جاتن یبرا جوان فردوس یلو داشت یشمار روز اش ساله ۱۴ پسر گانهیبخاطر المان در فردوس مادر 

.آوردند رونیب اباز را سردش جسد هیترک یساحل نیحافظم نکهیا تا کردیم یشمار هیثان  

 خترمد "و"  ؟یکجاستپدر " غیچ با سرد وآب شب اهیس دلدر آنها.بودند شده پرتاب نیمسافر جمع در زین  محب گرید زاده خواهر و خواهر وهرش

. کردندیم یجستجو را گریدکی  " ؟یکجاست  

 .دید آب یرو را یجسد دور از .داشت نگاه آب رونیب را سرش ادیز کوشش باپدر .داشت نانهیغمگ آرامش آب .گرفت فرا را جا همه یخاموش

.ابدی نجات ازمرگ تا ،گرفت محکم سختاوازو رساند جسد به را خود  "رود ینم آب ریز جسد" که آمد ادشیب  

 یتکش .باشند هماند زنده و داده نجات را همه وندخدا که  داشت دعا. کرد یسپر را یساعت چند لشیفام یگراعضاید و دختر شهنامه اودرفکر 

. کرد رونیب چرتاز را او اش چراغ یروشنو نددیرس محل به اش نجات یا فرشته ، هیترک یبحر نیفظمحا نجات  

 زنده عالمت اش نجات یها فرشته به گرشید دست باو فتگر کممح جسد از دست کی با.کرد یافشان نور شان یرو یکشت یچراغها یروشن 

 آن. شد انینما بود گرفته محکم آن ازاو که یجسد یا چهره .دیافت جسد یرو میستقم شیها چراغ یروشن و شد کینزد یکشت .داد امیپ را بودنش

 شهنامه جسد تبرک از افتمی نجات  شدن غرق از که یساعت چند" : گفت خود با .شدشتریبوشتریب قلبش ضربان .بود  ساله ۱۶ شهنامه دخترش جسد

  .بود هیدرترک یا شفاخانه بستر در که گشودرا شانچشم یوقت ."بود ام

 را شان نیریش یها جان که شدند دهیکش رونیب آب از شب درانگرید هموطن نیچند و لیفام کی از جوان دوو طفل کی اجساد سوگمندانه

.شاد روحشان .دادند دست از اروپا به دنیرس راهریمسدر  

.سازدیم افسرده شتریب را افغانستان لتم آنها کمبود کهیدرحال گرددیم شانیها لیفام ینیغمگ سبب تنها نه زانیعز دادن دست از   

ست؟ین معقول راه مهاجرت .کرد جستجو را یگرید راه ،جو زهیست النیف سپل ریز یشتریب یقرباناز افغانستان مردم نجات یبرا   

۲۰۱۵ اکتبر کایامر یایفرنیکل طاهر محمد  

و  وزین طلوع از گزارش (۱  

.است شده یکاپ گوگل و بوک سیف از ها عکس   


