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 یادداشت سردبیر
بھ اصطالح پس از تالش کودتا، ھزاران نفر کار  (۲۰۱۶جوالی  ۱۵) ۱۳۹۵ سرطان ۲۴       

 (Hizmetخدمت )رار گرفتند زیرا اعضای جنبش خود را از دست دادند و تحت محاکمھ ق

بودند. صدھا نفر کھ امیدوار نیستند در این فضای دشوار کشور زندگی کنند، براى آزاد زیستن 

سعی می کنند کشور را بھ صورت غیرقانونی با خطر مرگ ترک کنند. در حقیقت، افرادی 

 بودند کھ در این سفر دشوار غرق شده رخت بربستند.

عى زندگیست و برخی از اسامی و اماكن متِن را كھ بھ خوانش گرفتید، یك داستان واق      

تصاویری کھ در داستان استفاده شده،  واقعی برای ایمنی قربانی و خانواده اش حفظ شده است.

نارضایتی ھای مشابھ را تجربھ كرده و مجبور مظلومیت و  از طرف دانش آموز دبیرستان كھ 

 ترسیم شده است.  ،بھ ترك كشور شد

از ھمھ برای تالش ھای الزم كھ در رابطھ بھ مصاحبھ، در  فعالیتن ما می خواھیم در ای      

ان دادن ما پای یتنھا آرزو برخورد با متن و تھیھ تصاویری الزم متحمل شدند سپاسگزارى کنیم.

در آینده ای نزدیک است و مجددا تأسیس حاکمیت قانون براى بھ پایان  بھ این ھمھ غیر قانونی 

 باشد. ینزدیک احتمال تجربھ آن میرود، م در آینده رساندن نارضایتی ھایی کھ
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 مقدمھ
       - AST پروژه  مدافعان خاموش ترکیھ و پروژه ثبت نام شکایت] - APH بایگانی آزار و

 (Hizmet)] اذیت پروژه خدمت

مدافعان خاموش ترکیھ؛ یك سازمان غیردولتى داوطلبانھ و بین المللى میباشد كھ بیش از        

دو سال جھت تحقیق از نقض حقوق بشر در ترکیھ، ادعاھاى شکنجھ و محاكمھ غیر قانونى 

، بیش از (۲۰۱۶جوالی  ۱۵) ۱۳۹۵سرطان   ۲۴پس از تالش کودتا در تأسیس شده است. 

تی و خصوصی شغل خود را از دست دادند و ادعا می شود نفر در بخش ھای دول ۱۶۰۰۰۰

 ۲۰) ۱۳۹۵سرطان  ۲۹ وضعیت اضطراری کھ در تاریخ کھ با تالش کودتا ارتباط دارند.

اعالم شد، بھ دولت اختیارات نامحدودی برای مبارزه با سازمان تروریستی ( ۲۰۱۶جوالی 

جھانی مانند آزادی بیان و می دھد، در حالی کھ اصول اساسی جامعھ دموکراتیک و حقوق 

امروز در ترکیھ عسكر، منصوب قضائی،  آزادی مطبوعات بھ طور جدی تضعیف می شود.

 ۱۶۰۰۰۰داکتر، معلم، روزنامھ نگار و از این قبیل گروه ھای حرفھ ای شناختھ شده بیش از 

 کودک مى باشد.  ۷۰۰زن و نزدیک بھ ۱۶۰۰۰نفر بازداشت می شوند، از جملھ 

در چنین   (Advocates Silenced of Turkey)بھ عنوان مدافعان خاموش ترکیھ ما       

دوران كھ قانون زیر پا می شود بھ منظور خاموش نماندن در مقابل بی عدالتی ھا اقدام بھ یک 

ى بخشیدن بھ ھزاران ایسلسلھ فعالیت ھا نموده ایم. پروژه ثبت شكایات فعالیتى است براى روشن

این ھمھ بى عدالتى قرار دارند. با تالش کارمندان داوطلب ما شكایات بھ  انسان كھ در معرض
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ن از ثبت گونھ اى شفاھی و کتبی ضبط و بایگانی می شود. ھدف اصلی این فعالیت اطمینا

م ، نسل ھای آینده ظل. بھ این ترتیبمی باشددقیق و بی طرف  صورتشکایات تجربھ شده بھ 

فرا خواھند گرفت. و از سوى دیگر ھدف ما انتقال  مظلومیت ھ یھاى تجربھ شده را از منابع اول

و قربانى ھا در سطح ملی و بین المللی میباشد تا توجھ جھان را بھ نقض حقوق بشر كھ در 

جلب كنیم. عالوه بر این، ھدف از بھ اشتراک گذاشتن این مشکالت  ھترکیھ صورت گرفت

ھ ای، انجمن ھای حقوق بشری، رھبران پیشرو قربانیان با محافل دانشگاھی، سازمان ھای رسان

 .صورت گیرددر این مرحلھ اقدامات الزم و ضروری  تااین است  یا نمایندگان دولت، جامعھ 

ھایی است کھ محصول یک مطالعھ طوالنی مدت  " یکی از داستانتبعیداین اثر با عنوان "      

در داستان ھا نام واقعی و . زندگی استمیباشد. ھمھ کارھای ما مجموعھ ای از داستان ھای 

از ھمھ کسانی  است. شده مکان ھاى مظلومین ترکیھ جھت ایمنی از بستگان محرمانھ نگھ داشتھ

کھ جھت ھمكارى مشارکت داشتند و تالش فراوان نمودند، بسیار سپاسگزارى نموده و آرزوى 

ه نزدیک داریم و امیدوار بھ پایان رسیدن ظلم و شكنجھ ھاى كھ تجربھ مى شود را در آیند

 برقرارى مجدد ارزش ھای بنیادین مانند حاکمیت قانون ھستیم.

 

 شگریرایو ادداشتی APH و AST  پروژه حیث بھ
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 ...محکوم بھ تنھایی شدم

بودند آھستھ آھستھ از من دور شدند. کسانی کھ با دیدن من  متمام کسانی کھ در اطراف       

خود را عوض میکردند. کسانی کھ ھمیش از  دیگر با دیدن من راه ،شد لبھای شان متبسم می

از من  ھرگزکسانی کھ  پشت سرم حرف میزدند. در ،، کار و پشتکارم مدح میکردندشخصیت

ھمراھم دشمن شدند. آنھا طرف خود را انتخاب نموده بودند و من متأسفانھ در  ،بدی ندیده بودند

شاھد خطاھای کھ بودم بھ زبان آوردم و  صف اھی من!؟ طرف مقابل آنھا قرار گرفتھ بودم. گن

 جسور را انتخاب کردم.شجاع و ھای  انسان

 برجستھ آموزگارعلوم سیاسی یک  دانشکدهھای نامدار کشور در  دانشگاهدر یکی از       

ھم نبود...  ھلدر اصل ج، بود لھج گویم از اگر ھ بودبودم. معاملھ کھ ھمراھم صورت گرفت

 حل نداشت. لتی کھ راهاجھ رفت، از بین نمی نیز آموزش تی کھ بالھاج نوعِ  متأسفانھ

ھای خارجی  رسید. کنفرانس مینوشتم دیگر بھ چاپ نمی دانشگاه ھفتھ نامھکھ برای  متون      

شد. از  موافقتنامھ برایم پرداخت نمی. مصارف راه با وجود قرار می گرفتبررسی مورد ام 

 میمون را بازی کنم؛ نمیبینی! نمیشنوی! نمیدانی! خواستند بازی سھ من می

 انستم اما بھ حیث یک استاد درتو شاید خاموش بوده می ھموطن بھ صفت یک انسان یا      

ھای خارجی در  ماندم؟ در جریان کنفرانس چگونھ خاموش میعلوم سیاسی  حوزه تخصصی

توانستم  چطور می ،میکردم ھنگام بحث در مورد سیاست خارجی ترکیھ اگر حقایق را پنھان

 احترام بھ خود را حفظ کنم؟
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 ...سرطان ۲۴ کودتایاتھام تالش راه اندازی 

باید بھ خود یک منبع  مخالفھای  تصفیھ گروهبرای کھ ست ینسیاست ا وانینیکی از ق      

بھ  نخستاز ھمان دقایق  نیز "سرطان ۲۴کودتای  "طور  ایجاد کنید. ھمین مشروع و برحق

شدن سھ صد پنج صد نفر شده بود. کودتای کھ با سرازیر  برنامھ ریزیحقانیت منظور ایجاد 

 شد. می نمایانبودن آن  تقلبی. ازھر نگاه اندازی شده بود راه در چند شھر

 صحبتو  نوشیدیم نشستھ بودیم. با ھم چای می ھمسرم بزرگپدر در استانبول خانھ       

خوشحال بودیم. ناگھان  ھرخصتی آمده بود. ھم بھآنادولو  ازبود برادرم کھ پولیس میکردیم. 

 ھا روشن شد. در زندگی تا حال و تلویزیون "کودتا است"کھ  بھ نشر رسیدیتر خبری در تو

 کھ داشتم ش خوانده بودم. نظر بھ مطالعاتکودتا نبودم اما بھ خاطر وظیفھ ام در مورد شاھد

خانھ  وارداز ترس  ھمھ . از ھمین سببشد ع میونمد برآمدن بھ جاده ھا مچند دقیقھ بعد بای

 شدیم.

 فرد نخست "رفت. از ھمان دقایق  پیش نمی معمولھیچ چیز بھ شکل  زمانبا گذشت      

فشار جدی قرار داشتند بھ  ھا تحت شده بود. اعضای جماعت گولن کھ سال گزیده "گنھکار

چون میدانستیم مضطرب شده بودیم  اعالن شدند. این بار واقعا   این کودتاراه انداختھ گان حیث 

جز بود.  معلوم نخسترا سیاه کنند و این از ھمان شب  نروزگار ما اند تا کھ این اتھام را بستھ
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و برادرم تا ھشت صبح  مادر، پدر ،مھمسرخوابیده بود من با  و م کھ چھار سالش بوددختر

 کردیم. دنبالرا  اتفاقاتو  نخوابیده

وظیفھ اش  محلبرادرم را  هواستیم مدتی استراحت کنیم کھ ناگاخستھ بودیم، خ ھمھ صبح      

بود در این  برجستھبرادرم کھ یک پولیس خواستند. ترسیده بودیم و حق بھ جانب ھم بودیم. 

ش او را با کشتن اطفال ھمواره شروز موقعیت کارش تغییر میکرد و مدیر ۲۰ھر  مدت در

 میکرد. تھدید

دیدیم.  "صحتمندسالم و  "یک انسان  گونھ یبود کھ او را بھ  ین باربرادرم رفت و این آخر      

ضد افسرده گی استفاده میکرد.  یدر این مدت متحمل شده بود دوا کھ متعدد اذیت ھای بھ دلیل

شد. با ھای عصبی انتقال داده  خانھ بیماریشد و بھ شفایک ماه مریض  برادرم علی در ظرف

روز یک  شد.مریضی اش وخیم تر ادویھ جات زیاد  مصرفروزه و  ۳۵ن تداوی سپری نمود

 شد.بازداشت ش نتوسط ھم مسلکاش در جریان بود در حالی کھ تداوی شنبھ

حال پسرش کھ روز بھ شاھد و خانھ بود در شفا  روز پدرم ھمراه برادرم ۳۵در مدت این       

 ناگزیرچگونگی دیوانھ شدن پسرش را  ... ومی شد تر از قبل وخیم روز با دادن ادویھ جات

عذر و زاری کرد فقط مانند بیشتر  انھا بھ خاطر مرخصی علی نزد داکتربار می کرد. تماشا

بود  مان روزبھ دواھا شد ھ وابستھ ھم مرده بود. روزی کھ علی انوجدان داکترافراد کشور 

مدتی  برای نتوانستیم دیگر د کھنبرد و مجھول دور و ناشناختھ مکان یک و بھ  بازداشت شدکھ 

 بگیریم.از وی خبر 
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خود  توضیحآمده  ،یدآیبخانھ تان پولیس قرار است زنگ زدند کھ  رای من ھمب از مکتب      

پولیس تمام خانھ ام را را بدھید. بدون ھیچ تردیدی رفتم چون حسابی نداشتم کھ داده نتوانم. 

کھ  دانشگاه  اداره  سویرفت. از  و نوشترا  گزارش  نکرد، یافتدراما چیزی  بررسی کرد

دفاعیھ خود را دادم و بھ  م وق افتاد. رفتویبھ مدتی وظیفھ ام بھ تع در آن وظیفھ انجام میدادم 

م. ھنوز نرسیده بودم کھ ش حرکت کرددیدن ھ منظورآنجا بود بدر شھری کھ برادرم  سوی

انده خانھ را غارت پولیس دوباره خانھ تان آمد و دروازه را شکست کھ تزنگ زد و گف ماھمسایھ 

 بودند. دریافت نکردهآمده بودند و چیزی  نیزدو روز قبل  نکھحاال .نمودند

شکل  کھ بھ یمدتی بازپرس گذراندن بھ خاطر محکمھ برادرم رفتھ بودم. برادرم بعد از      

 استثنایـ بھ  پولیس دیگر ۱۰۰ھمراه با  بالخره بھ محکمھ برده شدبود ا شکنجھ توأم بو  پنھانی

. یک ه بودندشد بازداشتمشابھ  یلبخاطر دال ھمھ بودند ـ قبول کردهرا  نبود معترف آنھایی کھ

طفل با صدای بلند  ھمچون کھ پریشان دیدم و حزین رفتم او را شدیدن زمانیکھ بھھفتھ بعد 

 ...یسترگمی
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 ...میشوم توقیفنیز من 

در اتاق شدم.  بازداشت قدم گذاشتمزندان  درھمین کھ  .رفتم بھ عیادتش دوباره یمدت بعد از      

بھ گونھ شدم. رفتارشان  توقیفپنھان شده بودند از قبل در آنجا  ی کھھا پولیستوسط   مالقات

. ھمراھم باشنده دکری یا یک فریبکار فراری را دستگیر یک قاتل حرفودر نھایت   گویا بود ی

ھا منتظر  کردند. با دو متھم دیگر بھ امنیت برده شدیم و ساعت رفتار و بی رحمانھ بد بسیار

 دو را . آنمیسر شد شخصفرصت آشنایی با آن دو  جریانبودیم. در این  ارنوالس مالقات با

و مرا دستگیر ارنوال آنھا را رھا کرد ساز اداره عدلی آورده بودند و قسمی کھ تخمین زدید 

 نمود.

در  نیز باالیم بستھ شده در مورد اتھام و رفتم محکمھ می بار بھ نخستینبرای م در زندگی      

برایم یک پیشنھاد و  زنگ زده  دانشگاه. مدتی قبل یک دوستم از ی حاصل می کردمھمانجا آگاھ

بعد  ..تبدیل نموده بود. ولغالت بانک آسیا را فروختھ بھ پامالک و مست، TMSF نموده بود. 

 ول. در این میان بھ دوستم په بودیمریدخخانھ یک را کشیده یک زمین و  ولاز بانک آسیا پ

دوستم متھم میکرد.  "انتقال پول برای تروریزم" ولودم و حاال محکمھ بخاطر ھمان پفرستاده ب

یک فردی بی دین بود  . از کسی کھ خانھ را خریده بودیمه بودندرا ھم دستگیر و شکنجھ کرد

. در محکمھ تمام چیز را دانھ دانھ ه بودنداتھام کمک بھ جماعت دستگیر نمودبھ  نیزرا حتی او 
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ونی و معقول بود. در ترکی قان توضیح دادم؛ اینکھ قرضدار بودم، اینکھ خرید و فروش کامال  

ید چرا آب را گویند؛ وقتی گرگ میخواھد کھ بره را بخورد میگوالمثل است کھ  یک ضرب

 بفھمند و باور نمی دخواستن کردم. نمی یک وضعیت را تجربھ می گونھکثیف کردی. ھمین 

 کردند. دیگر تحمل نتوانستم و فقط خندیدم.

م می گریستند. من برعکس یرون کردند. مادرم، پدرم و خانمبا ولچک در دستم از محکمھ ب      

ھ خدا میداند چقدر گری بیندشب مرا در خانھ نانیکھ زمم. یگانھ دردم دخترم بود. حس شده بود بی

آخرین دیدارم بوده  این دیدار کھر فک ا اینخواھد کرد. چند سال اخیر ھنگام برآمدن از خانھ ب

خدا عساکر اجازه دادند تا  فضلشدم.  می ، اندوھگین و غمگینند او را تماشا میکردمتوا می

تو "خندیدم. گفتم  م ورا پنھان نموده بھ طرف کمره دید یک ویدیو ضبط کنم. دستبندھای دستم

از دارم  یی برای انجام دادندوست دارم اما بعضی کارھا خیلیدوست دارم دخترم، تو را  را

 ".تا چھ زمان طول خواھد کشیددانم نمی .از ھم جدا خواھیم بودو آمده نمیتوانم ھمین سبب مدتی 

 معلوم میمضحک  زِ غم انگی ا  از طرف مقابل حتم .گرفتم ترمبھ خاطر دخ چند عکس متبسم

داری فلمبر کھنسالخندید و یک زن  شدم. مردی کھ با دستبندھای دستش بھ طرف کمره دیده می

پدر و ھمسرم در آغوش یکدیگر، سوار شدن بھ موتر پولیس دیدم  حینمیکرد. آخرین چیزی کھ 

 .ددر سکسکھ غرق شده بودن
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 اتاق بیماران

 متر مربع احمد ھا، مصطفی ھا، شبان ھا حسرت آفتاب را می ۵-۴ھای بھ اندازه  اتاقدر       

 وجھ شانھای  استخوان و شدید کشیدند. در این اتاق افرادی بودند کھ بھ دلیل شکنجھ زیاد

۱انم و پسر خ بودن افیاین ھمھ ک . گویاه بودندھ و دوباره داخل اتاق انداختھ شدشکست سالھ  ۵

، آنھای رفتندقرار می گلت و کوب  مورد  د ھایی کھ ھر روزاحم . کردندزندانی  نیزرا  یشانا

شاھد  قرار نمی گرفتند،تداوی  بھ دلیل اینکھ مورد. می شدند و زجر می کشیدندکھ شکنجھ 

 .خیلی دشوارانی بود با شرایط زندگی و مرگ آنھا بودم. زندان مک افرادوخیم شدن حال 

تمام بنابر مریضی فشار کھ داشتم مرا بھ اتاق بیماران انتقال دادند.  ۱۱:۳۵  ساعت شب      

افراد متھم بھ عین جرم من بودند و تمام شان از خواب بیدار شده نزدم آمدند. یک استاد با تکلیف 

بیماری دیگر با  کھنسال، مرد کار میکرد ھرداریبا بیماری شدید شش کھ در ش قلبی، مرد پیر

 بودند. رانداکتبیشتر از ھمھ  در میان حیث راننده در روزنامھ زمان کار میکرد وشکر کھ بھ 

نفر را داشت  ۴بودند. اتاقی کھ گنجایش سال  ۶۰تمام آنھا افرادی منتخب جامعھ باالتر از سن 

زندگی  داستان. "شدیم نفر می ۱۴روز بعد  ۲"من بھ حیث نفر سیزدھم داخل آن اتاق شده بودم 

 خواب نبود مجبور بودم روی زمین بخوابم. برایم کمپل دادند. چون تخت شنیده را من
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بودیم سرد بود. بھ اندازه سرد بود کھ در زمستان  قرار گرفتھ در آن کھ شھر آب و ھوای      

بود اما ھوا  سنبلھ ۲۵با وجودیکھ تاریخ  متر یخ میزد. سانتی ۳-۲کلکین و دروازه اتاق را 

بسیار سرد بود. شب اول کمپل را در زمین ھموار کردم و از جای نمازھا بھ خود بالشت ساختھ 

تنھا کسی کھ تجربھ گذراندم شب را با لرزه صبح کردم. شب را صبح کردم اما اینکھ چگونھ 

 کند میداند.

اگر کدام روز  "بود   ھم گفتایحالل خود دو خانھ خریده بودم. خانمم یک روز برعاید با       

را میگیرم و تو را نجات  ھ را فروختھ برایت بھترین وکیلتو را دستگیر کردند ھر دو خان

با سپری نمودن اولین شب . اما "نخیر ضرورت بھ این کار نیست"ھمان روز گفتھ بودم  میدھم.

بدون یک ثانیھ  چندین سالھ ام را عایدکردم کھ برای نجات از اینجا بھ روی زمین با خود فکر 

بودم! ھر روز بھ امید اینکھ یک رویا است از  تشنج شدید صدمھ و تردیدی میدادم. در یک

 بیدار میشدم اما در عین مکان بودم. ،خواب بیدار میشدم. بیدار میشدم

اما بھ ھر اندازه کھ در موردش فکر امیدوار بودم کھ شاید در روزھای آینده عادت کنم       

شد. رئیس ما با وجود کھ بیگناه  م خرابتر میحال -ھ فکر کردن وقتی زیاد داشتمب کھ –میکردم 

سال حبس محکوم شده بود. یکی از دوستانم با اینکھ یک شھروند بسیار خوب بود  ۲۸بود بھ 

محکوم بھ مجازات  از دوستانم بنابر دالیل بیھوده بسیاری سال حبس محکوم شده بود. ۴بھ 

قرار است  ھ اتفاقیکرد. حاال چ کھ بودم صبرم را لبریز می آنچھشاھد  بودند.وحشتناک شده 

 !؟تدبیف



 

12 
 

دانستم کھ متھم بھ کدام  نمی یدادم. حت داشتم عقلم را از دست می معلومنا این اوضاعبا       

اگر بھ این مدت محکوم شوم بعد از رھایی ام دخترم "جرم ھستم. روز ھا نزد خود می اندیشیدم 

بعد از آزاد شدنم  ،نشوداو بزرگ  ھستم یزندان کھ در این مدت کاش ؟خواھد بودچند سالھ 

ما خود اتفاقات بوقوع   وقتی ..ببینم. بزرگ شدنش را من ھم از دست ندھم و ات بزرگ شود

 ۲در ظرف ؟ بفھمانید یک کودک چھار سالھ، چگونھ می توانید بھ توانیم پیوستھ را درک نمی

ساعت بود برای من  ۲مالقات  زمانرا دیده توانستم. در حالیکھ  بار دخترم  ۱ماه صرف 

کنان گفت  گریھ و زاریگریھ کرد، در آغوش گرفت. دقیقھ اجازه مالقات را دادند.  ۲۰صرف 

آن  می توانیدداخل بردند. آیا  و نیرو مرا با زور محافظیناما .  " خانھبیا بریم  الطفپدر  "

 ؟نیدتصور ک را تجربھ میکردھنگام  آن دررا کھ طفل ی  صدمھ
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 ...آفتاب را ندیدم ماهپنج 

نماز  ۵:۰۰صبح بھ خاطر ادای نماز تھجد بیدار میشدیم و حوالی ساعت  ۳:۳۰ساعت       

 تأخیر و غفلت نمی اتمایمان کامل داشتم و در عباد صبح را ادا میکردیم. فردی بودم کھ بھ خدا

ھنوز ھم نمازھایم را ادا  .ال ببرماخیرم باعث شد تا ایمانم را زیر سؤ تجربیات کردم. اما

را گناه بودم پس خداوند چ بود. من بی تاالؤمیکردم اما باز ھم فکرم درگیر س میکردم، دعا

 !؟اجازه میداد تا من اینجا باشم

 بسیار سخت می برایم بھ ھمین دلیل ،سروصدا و نظافت بسیار حساس بودمدر مقابل       

را بھ من داد چون  خواب خود شده بودم تخت دوستش ھایم کھ ھمراھ گذشت. یکی از ھم اتاقی

 ۳۰بود. اتاقی کھ  انگشت ۲سقف اتاق و رویم صرف میان خوابیده نمیتوانستم. فاصلھ شب ھا 

 قالب ھا پوشانیده شده بود. کامال   نفر در آن زندگی میکرد. دیوارھای اتاق با ۱۳مترمربع بود و 

 شدم. دیوانھ می داشتم ...مانند یک مغاره بودھ

اگر حیاط گفتم، بھ مکانی زندان را داشتیم.  حیاطاجازه برآمدن بھ  عصر ۴صبح الی  ۸از       

 متر ارتفاع کھ  ۱۰با  عمترمرب۵۰ حیاط . یک نکنید فکرآسمان بی پایان باز می شود  کھ بھ

بین حیاط ھا سوراخ ھایی در دیوارھا وجود دارد و می توان با دیگر  ...شد دیده نمیب آفتا

 زندانیان در آنجا صحبت کرد.
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یک روز کھ در حیاط بودم با یکی از صداھای کھ از دیوار می آمد حرف زدم. با یک       

رسد، اما با من حتی نمی دانستم کھ چگونھ بھ نظر می ماند.  می انفرادیمحکومی کھ در اتاق 

سال  ۲۴". ش بودمبوریت در ھمان فضای مشترک ھمراھشخصی صحبت کردم کھ از مج

 سال "مادمک"متھم بھ جرم اشتراک در قضایای  ..صدا. آن گفت "نجا ھستمدر ایمیشود کھ 

. محکوم ردمھنگامی کھ م  پاسخ داد: پرسیدم چی وقت آزاد میشوی؟  .مزندانی شده بود ۹۳ھای 

خود را سپری  وقت آنھا هکھ ھمرا طفلی ۵طفل داشت.  ۵شخص  آن  حبس ابد ھستم. بھ

خود را در قبال آنھا انجام داده نتوانستھ و او دیگر برای اطفال خود  مسؤولیت ھاینتوانستھ، 

 ..ھیچ کاری نکرده بودم یگانھ گناھم اعتراض کردن بود. گفت ...رده بودیک مرد م  

گفتم در صورتی کھ بیگناه باشی چطور میتوانند  می مثل اکثر انسان ھا میبود اگر قبال        

 ...میکانیزم دولت شده می توانند راد قربانکھ میداند چگونھ اف دِ زندانی کنند؟ اما حالی بھ حیث فر

کھ کاری نکرده بود  یچ کاری نکرده بودم. وقتی یک فرداو را خوب درک میکردم. من ھم ھ

کھ من ھم عین تقدیر را  این ھم میرفتست پس امکان اشود کھ اینجا زندانی  سال می ۲۴مدت 

 کرد. داشتھ باشم و این ترس مرا دیوانھ می
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 !خاتمھ بده مزندگیبھ  لطفا   ،تحمل نمیتوانم ازین بیشخدایا 

. اگر چھ خوابیدن ممکن ھم نبود. طالعھ می کردمکتاب مه خوابیدھا ن بیشتر اوقات شب      

 فضایشد. ھر شب  شنیده می ینبود و صدای فریادھای محکوم یسلولبافت باالی اتاق ما 

ھا تک تک از بین رفتھ بودند و او ھم  شد. دوستانش با گذشت سال یک فریاد پر می اتاق با 

 غذاھای دلخواھش را بخورد، گشت و گذارکند. بدون اینکھ ،دخندبز بین میرفت. بدون اینکھ ا

ه خواست اما دیوانھ نشدکھ زیاد میو شاید با وجودی ...شدنت داشتھ دوس ن وتدوست داش بدون

 ۱۴۲۹ در سال ھای سال حبس بودند. ۱۵۰کھ محکوم بھ نیز وجود داشتند افرادی  !بود

سالھ کھ  ۲۸ند. یک جوان نامزنده ب زمانند. البتھ اگر تا آن دمیشرھا  (۲۰۳۵، ۲۰۵۰) ۱۴۱۴

آگاه شدم وحشت  بود. زمانی کھ از اینشده سال حبس  ۵۵محکوم بھ  داشتسلمانی مسلک 

 زده شدم. اگر عاقبت من ھم چنین شود؟؟؟

قابل تحمل این ھمھ  زیرا در غیر این صورت ھای ضد افسردگی استفاده میکردند.ھمھ دوا      

 شد. . زندان مکانی بود کھ آرزوھای انسان زیر خاک دفن مینبود

. چیزی را کھ تخت میگویم یک توشک است مجای روی تخت زمینی میخوابید بنابر کمبود      

متر ضخامت دارد. برای جلوگیری از گذشتن رطوبت و سردی زیر توشک کتاب  سانتی ۲کھ 

گویا در ظاھر بود اما  برداشتھدستانم زخم  ویی کرده بودمشلباس کھ و اخبار میگذاشتم. از بس
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م کسانی کھ تشناب میرفتند ھ سویه از زیر پای شدن از گاشباناز دید مادرم پنھان میکردم. 

 میریخت. یم فاضالب نیزھا باال سلول شب ازعالوه براین ھنگام  گذشتم، 

د. ما بھ ش نیم ساعت آب گرم داده می بھ مدت و روزانھ صرف بود نفر ۲۵تشناب بھ  ۱      

 ۶-۵بار  ۳ھفتھ حداقل  ،این بارکھ نیم تقسیم ک ھمکھ چگونھ میتوانیم آب را بین  فکر این بودیم

کردند. بھ خاطر  شد. البتھ کھ تمام این کارھا را بخاطر اذیت کردن ما می ساعت آب قطع می

 برای ھموار نمودن لباسھای را کھ تناب  یحت از قبل بسازند. تر این کھ زندگی ما را سخت

 میکندند. را نیز ھا بستھ بودیم

 مسن و بیمار بودند. شخصی کھ ولسوال اسبق بود بھ بیماری شدید افراد مظلومین اکثر      

بود. با وجودی کھ سخت ضرورت بھ تداوی ھم داشت رھا  شده  مبتال (Hepatic B)  کبد

نکردند و فقط چند روز قبل از مرگش رھا کردند. شخصی دیگری یک استاد محترم، از قسمت 

ھمان پای کھ عملیات شده بود در  ،عملیات استزخم کھ کر کنید در پای پای عملیات شد. ف

 بھ مدت داقلح بود تا نکھ مستلزم آنحاال. از عملیاتش زندان آوردند ولچک زدند. یک روز بعد

ی قادر خود را انجام داده نمیتوانست. حت. مرد پیری کھ ھیچ کار شود در شفاخانھ بسترماه  ۱

ھا شاھد بودم کھ مرد نوبت پاکش میکردند. بارکومین بھ . ماه ھا محھم نبود تشنابتا ن رفت بھ

تا شد  می و وخیم تر پیر بیچاره برای مرگ خود دعا میکرد. وضع پایش روز بھ روز بدتر

 معیوب شد.در نھایت  اینکھ
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 یشوید. حت نمی غمگین و اندوھگینخاطر خود  شاھد این ھمھ باشید تنھا بھزمانی کھ       

ھای  چون تنھا نیستید و انسان ،شوید می محزونراموش کرده بھ حالت دیگران بعضا خود را ف

شان معامالت غیرانسانی صورت ھھمرادلیل ی ب ... کھشان بدتراست کھ حالھم ھست 

 .. میگرفت.

جوان پولیس داشتم. وضعیتش در رسانھ ھا ھم بھ نشر رسید. یک پولیسی کھ  دوستیک       

زندان  ما دربا   هھمراجوان و صحتمند بود. او را ھم بھ دلیل راه اندازی کودتای لفظی  کامال  

شد. ن خانم و طفل اش زیاد شکنجھ شد دستگیرھای االشھ اش تا  انداختند. از شکستن استخوان

بارھا بالخره مریض شد. برای تداوی  جوان بیچاره، بھ دلیل شکنجھ ھا و فشارھای روانی

 وارد کامل و سالمتی زندانی کھ با صحتمندی بھو پاسخی دریافت نکرد درخواست نوشت اما 

 آمد. بعد از مدتی ھم وفات نمود.مریض روانی بر شده بود بھ شکل

حدود عقل را کھ کردیم  شنیدیم و تجربھ می دیدیم، می چنین است... چیزھایی را کھ می      

 ..د.ی دام مورد فشار قرار
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 !بھ برادرم میرسم

 سانتی۶-۵زندان را از داخل  حیاطھوا بسیار سرد بود. دروازه  ...فرا رسیدزمستان فصل       

در زندگی  مثل اینکھ را یخ نزند.مترمربع ما ۲۰متر یخ زده بود و ما کوشش میکردیم درساحھ 

 ...اتاق ما آوردندبرادرم را بھ  ۲. تا اینکھ یک روز ساعت ..وجود نداشت یخوب ما ھیچ چیز

در آغوش گرفتیم. در  . گریھ کنان ھم دیگر راروبرو شدن با او در زندان ھم خوب بود      

گرفتھ بود.  ھم دواھای زیاد داده بودند و وزنبرایش انداخت.  مرا بیشتر بھ گریھ بعدوزھای ر

تم. نزدیکترین دوستش را ھمرایش شریک ساخ خود تخت زمینی تک نفری ،بر نبود جایبنا

. بخاطر کرد تسلیم پولیس ی میداد او را بھھای دین بود و شخصی کھ برایش صحبت شده معترف

یک طفل شده بود. مانند ھبود.  بھ ھم خوردهگذراند حالت روحی اش  روزھای سختی کھ می

ش را مادر می گریست و  لرزید و در خواب ه بھ صورت غیرارادی دست و پایش میگاشبان

بسیار ناراحت مرا  وجودیکھر آغوش میگرفت. او را در این حال دیدن با ، مرا دصدا می کرد

 .بھبود وضعش تالش نمودمھفتھ در  درد خودم را فراموش کردم و چند ،ساختمی

با وجود بیماری و حالت روانی خود علی از روزی کھ آمده بود کوشش میکرد کھ بھ مردم       

نوشتن درخواست نامھ میدانست و تک تک بھ مورد پروسھ و نحوی کمک کند. کم و بیش در 

. ه بودفرستاد بارھا اعتراض نامھ نیزری من نام ھر فرد اعتراض نامھ نوشت. بخاطر دستگی

حوت برای ادامھ دستگیری ام تصمیم گرفتھ بودند اما با یکی از ماه در یک روز سرد  چنانکھ

 اعتراض نامھ ھای او نجات یافتم.
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 !شدمآزاد 

برادرم و شوند خوشحال میشوند. من خوشحال نشدم. کھ محکومین آزاد زمانی طبق معمول      

نم کھ ی نبود. حتی گفتھ میتواخوشجای برای من برادرانم را در چنین یک مکان گذاشتھ برآمدن 

 کردند. از متاریک شده بود آزاد نیز کھ ھوا شامدر ھنگام  ھادر یکی روزبدترین روز زندگیم بود. 

سوار یک بس م و گذشت آلودھای اشک  بھ بسیار مشکل با چشم رسید برفی کھ تا زانوھایم می میانی

از اینکھ برادرم را آنجا . کوبیدمبلکھ با شرم  با ھیجاننھ شده بھ مرکز شھر رفتم. دروازه خانھ را 

. سرم را ؟"..برادرت کجاست" ال مادرمؤبودم. اولین س و پریشان بسیار ناراحت ،گذاشتھ آمده بودم

 .گفتھ نتوانستم..م و چیزی پایین انداخت

چنین نشد. بعد از زندانی شدن  دان خوبتر پیش خواھد رفت اما اصال  بیرون زن امورفکر میکردم       

دائما  سنگریزه ھای سنگی را از خیابان ھا جمع می کرد، من حالت روحی دخترم خراب شده بود. 

 رسیده می شود کھ چرا جمع می کنی؟ در پاسخ می گفت: " آنھا ناپدید می شوند."ھنگامیکھ از او پ

زیاد طفل را از دست  ضطرابماه حاملھ بود اما از ا ۵نمم خا ام کرده بودند، یزمانی کھ زندان      

کھ آنھا ھم   ،دوستمچند  جز طوری حس می کردم کھ گویا ھیچ چیز چون قبل نخواھد شد.... ه بودداد

 لوازم تسلیم شدن. برای ھمسخن نمی شدنمیتوانستند، دیگر کسی ھمرایم  سخن گفتھاز گریھ زیاد 

. در داخل اجازه نداد. ھمانجا منتظر نشستم بھ یس مرا از دروازهئرفتم. ر دانشگاهمتباقی خود بھ 

شکایتی راجع دوباره آنھا  کھ فھمیدم ا  بعددر نتیجھ این،  . البتھھ توانستمرا گرفت ام شخصی لوازم نھایت

 .بھ من نوشتند..
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 !شده است صادر بازداشت در باره من حکمدوباره 

       ۱ . در اصل است تو دوباره صادر شده توقیفتھ بود. وکیلم گفت کھ امر ماه گذش ۵

و  اقارب، ام ضبط شده بود. دوستان شد. تمام ملک و دارایی شروع می تازهروزھای سخت 

ام و خانھ  در ، زیرا پولیس اغلبنداشتم ماندن رایب یجایمن دادند.  حتی سالم نمی نزدیکانم

زندگی فراری را ھمسرم پنھان شده بودم و  بزرگ کرد. خانھ پدر حملھ مینیز  خانھ مادر زنم

 .توانستمروز تحمل  ۱۵را این وضعیت کردم.  تجربھ می

زندگی کنم. پاسپورتم گرفتھ شده بود و یگانھ چاره رفتن از دیگر نمیتوانستم در این کشور       

میان یک فلم .... بودم.  گویاشد؟ نمیدانستم.  میگونھ ی غیرقانونی بود. اما این کار چھا راه

کھ  انم.  بالخره بھ کمک یکی از دوستاز پولیس بودمملو یت، ولسوالی، ایستگاه ھا ھمھ جا وال

آکسرای رفتم. دخترم و ھمسرم ھم ھمرایم بودند.  ان بھ سویقچیقاچابرای مالقات با وکیل بود 

 دخترم ل اینکھ ھمھ چیز را میدانست. کرد مث آخرین باری کھ دخترم را بوسیدم متواتر گریھ می

 ...سالگی با تلخی ھای زندگی آشنا شده بود ۴در 

ھمدیگر  ھم بود.نفر دیگر  ۴موتر در تاریکی شام مرا سوار یک موتر کردند. در داخل       

ی چیزھامبین  . اما چھره ھای ماسخن نگفت ی کلمھ حتی شناختیم و ھیچ یک از ما را نمی
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 اما موتر پشت ،پولیس بود. موتر ما را نھ. ھنگام داخل شدن بھ ادرینھ محل تالشی بود زیادی

 نمود. بسیار بھ مشکل نجات یافتیم. متوقفسر ما را 

ھنگامی کھ ان قاچاقچی ،شد دیده میدریای مریچ  اندکی جلوترفقط   ...در مرز یک قریھ      

راه ماندیم. گویا برای کمک ھای خود در نیم  فرار کردند. با بکس گذاشتھما را ھوا تاریک شد 

یک پالستیک کالن را گذاشتھ فرار نموده از چمدان موتر  مد. آدیگر می آمد اما کس نی یکی ما

. اما چنان سنگین بود کھ نتوانستیم آن را حمل ودر از موزه ببودند. دیدیم کھ داخل پالستیک پ

 ..خود ادامھ دادیم. بدون آن بھ راهکنیم و 
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 !ددادنخبر پولیس  بھ از ما روستائیان

چھار اما  و یک کلمھ صحبت نکرده بودندند ختشنا نمیھرگز یکدیگر را  کھ چھار نفر      

ناگھان توسط  ،قدم زدن با کیسھ ھا در پشت ماال ح. در ھمراه سرنوشت اجباری بودند..

؟ از کجا د؟ از کجا ھستیدپرسیدند، کی ھستی ال میؤس ی در پیپ روستائیان محاصره شدیم.

 ؟ویدکجا میر بھ ؟دآمدی

 دبا کسی روبرو شدی "در صورتیکھ ندبود را بھ شدت ھشدار دادهما قاچاقچیان  نکھحاال      

ھ خاطر مردم ب د! در غیر آنصورترفتار کنی ھمثل مردم سوری د،نزنی حرفبھ زبان ترکی 

. کوشش کردیم با زبان میسخن نگفتھیچ  "!خواھند کرد تسلیم پولیس گرفتن جایزه شما را بھ

را بدھند. اما مخاطبین ما از انسانیت چیزی نمیدانستند.  را بفھمانیم تا اجازه عبور حال آنھا

عجلھ بھ  ابسیار ب، ھای ما را گرفتند پول کردند و بازرا ھای ما  باالی ما حملھ نموده بکس

 . در ھمین اثنا یکی از بین ما فرار نمود. با دیدن جرأت او من ھم فرار کردم.دپولیس زنگ زدن

باتالق  دویدم. از تاریکی می سویمھم نبود. تنھا بھ  دم...دویدم...دویدم. جھت راه اصال  دوی      

اما باز ھم توقف  زخم برداشتارھا افتیدم و زانوھایم ب گیر افتادم و بر روی سنگ ھا گذشتم.ھا 

در یک مزرعھ گندم  سرانجامدانم. بھ خاطر دارم کھ نمینکردم. اینکھ بدون توقف چقدر دویدم 

کار چی کنونا. کردمآسمان را تماشا  ن مزرعھ خوابیده بھ مدت نیم ساعت. بین آبیحالی افتادماز 
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ھنگامی کھ آنھا در کھ پولیس آمد. واضح بود کھ در جستجوی من بودند.  ؟ دیری نگذشتکنم

آنھا دارای  پیر شدم. آیا سال دیگر ۱۰ شایدافراط نمیکنم  در جستجوی من بودند،مزرعھ 

دستگیر ! اما شد مخواھ ا  دستگیر؟ حتمدنه ا؟ آیا با خود سگ ھم آورددوربین ھای حرارتی ھستند

 .نشدم

شده بودم. داخل  خیسفرار کردن را داشتم. اما زیاد  امیدوار شدم. ھنوز ھم فرصت اندکی      

داشتم با دستھای لرزان سیمکارت را  تلفنھایم پر از آب شده بود و مرا یخ میزد. یک  کفش

حھ اش گذاشتم. یگانھ روی صف معلوم نشود دستم را  تلفنبرای اینکھ روشنایی داخل کردم و 

د از د شنحفظ داشتم دایر کردم. بھ پدرم زنگ زدم. افراد مسن بھ تشویش خواھ ھرا کی شماره 

بھ پدر و مادرم نگفتم. از پدرم خواستم کھ بھ خانمم بگوید تا بھ این شماره زنگ  ھمین سبب

در این  بھ فرد میانجی زنگ بزند و او را از وضعیتم آگاه سازد. تا از خانمم خواستمبعد بزند. 

 ص شد.تلفونم خالھنگام کریدیت 

نھر  بعد تصمیم گرفتم تام. ھم آنتن نمیداد، نمیدانکسی زنگ نزد. شاید  ولیکنگذشت  ایقدق      

ھمین اثنا  ترسیده بودم. دربسیار  شنیده می شد، از دور صدای سگپیاده بروم. با راه رفتن 

ھا  ساعت "کنید.گیریم، جای خود را دقیق تعریف  آمده شما را می: "میانجی زنگ زد و گفت

یک " داشتم. دوباره زنگ زده گفتند رارق زدنمد و من در معرض خطر یخ آگذشت اما کس نی

 ، لطفا  ردم   مد اینجا خواھیگریھ کنان عذر و زاری کردم، اگر نیای "فکری بھ حال خودت بکن.

 برایشان ھیچ ارزشی نداشتم. ،رحم نکردندکنید.  مکمک
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یک دوستم برای بردن من حرکت کردند و من در این جریان  ھمراه با پدر ھمسرم سرانجام      

 زدن سعی کردم یخجلوگیری از  دھم. بخاطربھ یک شکلی بھ راه خود ادامھ  کردم تا  تالش

صبح دوباره برایم زنگ زدند. آنھا  ۵ساعت تا بدنم گرم آید.  نمپر ک گیاھانرا با پطلونم  داخل

ن بخاطر رسیدن بھ آنجا رسیده بودند و م قرار بود یکدیگر را ببینیم در منطقھ کھ با ھم تقریبا  

و خار فرورفتھ بود. اما من بود  شده تکھ جنگلی کھ پر از خار بود گذشتم. تمام بدنم تکھ از

 خواستم زنده بمانم. اھمیت ندادم چون می

مدت یک ھفتھ شده بود. در  ل و خارگِ  پر از وجودمھ . ھمدیدار نصیب شد ۷:۳۰ساعت       

با وجود بیمار خوابیدم.  ،ماه مانند جسد ۳خارھا را از وجودم بیرون کردند. مھمتر از آن مدت 

گفتم ای کاش  توانستم. بارھا گرفتن تمام انتیبیوتیک ھا صحتمند نشدم. شفاخانھ ھم رفتھ نمی

 کردم... می و آرزوی مرگ، ای کاش بمیرم! بمیرم
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 ...ایمبھ دام افتاده مثل اینکھ 

شان ناراحت میشدند چون ھمسرم دیگر از بودن ما در خانھ  بزرگو مادر بزرگپدر      

سر ایجاد نشود. مال و دارایی ما ضبط شده، کارت ھای بانکی ما  میترسیدند برایشان درد

 ..نداشت.غیرفعال گردیده و پدرم بنابر پرداخت متواتر بھ وکالء و دادن مصارف ما دیگر پول 

 اتاق در ا آگاه بود، با وجود کھ خطر داشت، برای ما یکم کھ داکتر بود و از اوضاعدوستم 

صورت کرا گرفت. خانھ را فرش کرد، شناخت  کسی ھمدیگر را نمیکھ  بزرگ پارتمانآ یک

 را پرداخت و مقداری پول گذاشتھ رفت. حساب ھا

انستم او را بھ پارک ببرم. نمیتو یشد و من حت دخترم بسیار خستھ می ...کوچک بود اتاق      

جلب توجھ  جلوگیری ازبخاطر پارتمان مانند یک زندانی زندگی کردم. آ اتاق ماه در آن ۷مدت 

 یکاغذ ( دستمالدروازه سوراخ) محفظھ درب در یکردیم، حت را روشن نمی چراغ ھاه گاشبان

 طریق نمودن اخبار از دنبالزندگی را با کتاب خواندن و  هجدا شدگذاشتھ بودیم. از زندگی 

قاچاق  داشتم، آمار افرادی کھ از راه ون اوقات بیکاری زیادکردیم. چ توییتر سپری می

ھ تعداد قاچاقچی دستگیر در کجا و چ را بررسی میکردم. دستگیر شدنداما میخواستند فرار کنند 

 شده بود؟!
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زنگ آمد. فردی مقابل نام دوستم را گرفت و  ماه بعد، روزی از یک شماره ناشناس ۷       

بود و ما  واضح بود کھ رفیقم دستگیر شده .. فھمیده بودم..یم رساند و قطع کردسالم او را برا

یم آنجا بمانیم، در اولین باش  خود را تغییر دھیم. دیگر نمیتوانست بود و حلرا آگاه میساخت تا م

برای رفتن بھ خارج از کشور خواھم داشت،  ضمن تالش ھم در . را ترک کردیمنجا آ فرصت 

کردم و  تجربھ گذشتھ ام نتوانستم. تعادلم بر ھم خورده بود، کارھای غیر ارادی میاما بھ دلیل 

 و تحمل نتوانست و بھ انژینرا  زیاد این ھمھ اضطرابشدم. پدرم  بدون ھیچ دلیلی مریض می

بھ  !رفتھ نتوانستم شاو را دیده نتوانستم، بھ عیادت ی. حتگرفتار شده بود by-pass)بای پاس)

 بودم! نگون بختبسیار من  داده نتوانستم! ،خون ضرورت داشت
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 !ستنیرفتن چاره ای جز 

تجربھ  لیکن شدم. حاال دیگر تمام راه ھا بستھ شده بود. یا باید میرفتم یا ھم زندانی می      

کھ حالت روانی  ادویھ جاتشد. با استفاده از  می میک قدم جدیدوحشتناک قبلی ام مانع برداشتن 

 شجاعتم را دوباره اخذ کردم.بخشید  ام را بھبود می

من چیزھای فامیل دیگرھم بود.  ۲ز من دوباره مرا گرفتند. بھ جان روز شنبھ قاچاقچییک       

شده بودند... افرادی ان کشتھ سط قاچاقچیتودر مورد افرادی کھ  و خوانده بودم.  زیادی شنیده

یشان گرفتھ شده بود و آنانکھ در رودخانھ افتاده بودند و کسانیکھ موفق بھ فرار شده کھ پول ھای

 و بازگردانده شده بودند...

ندارم. خودم را با افرادی کھ با من درد مشترک را  یرسم، اما بھ جز رفتن چاره ت می      

 ی چون؛عجیب تاالؤاد کردن قایق دریافتم. در فکرم سھنگام پربکردند در کنار بحر  تجربھ می

 ...دھد پولیس خواھد آمد! جریان ٖآب تیز است! پکھ قایق کار نمی

مرز ترکیھ  قایق دو بار با ...کل، با تکان دادن قایقبھ بسیار مش م،حرکت کردی سرانجام      

 .شد یمھشویم و دستگیر خوا نمیواضح بود کھ موفق ، ھمھ ناامید... حزینتصادم کرد. ھمھ 

دیگر این اضطراب را تحمل نتوانست و خواست  ،، یکی از ھمراھانم کھ خانم بودچنین بود کھ

 خود را در نھر بیندازد.



 

28 
 

 

 یونان سرانجام

 سرانجامنفری  ۱۰با یک قایق  ،اضطرابتوأم با .. بعد از یک مسافرت پنج ساعتھ بالخره.      

ھولناک و خوف ی تجربھ میتوانید تصور آیا بھ یونان رسیدیم. در میان ما اطفال نیز بودند. 

ما مجبور شدیم مسیر پنج ساعتھ چالش   ؟کردند شان می را کھ ھنوز در بھار زندگی انگیز

این مسیر خوف انگیز را طی  با ما پیاده نیزسفانھ ٖآنھا أمتبرانگیز را از طریق زمین طی کنیم. 

 .نمودند

کھ در خارج از دیگرم  یکی از دوستانادامھ دادیم.  دوستممتباقی راه را بھ کمک یک       

کردیم تا  سعی وی ا ھمکاریب کشور زندگی می کرد ما را از طریق ماھواره رھنمایی کرد.

کھ از راه  بگویم میتوانم اماگویم  نمی نسکونی دور باشیم. از خستگی ماقریھ ھا و مناطق م از

 شده بود. و جداپاره  پاره  نھای ما رفتن زیاد کفش

شھر دیگر برویم.  ا بس بھرسیدیم. تصمیم گرفتیم از آنجا ب و بالخره بھ یک شھر کوچک      

 یک نای قاچاقچیقبل در فرار ناموفق زیراترسیدم.  ولی در راه پولیس ما را متوقف ساخت. می

 میبازحتما مرا  شوند . اگر متوجھ آنودندزده ب من )پاسپورت(کاذب روی گذرنامھ مھر

 ر حال فراردر نتیجھ ما د را ببیند. نھای ما گذرنامھپولیس نزد ما آمد و خواست ند. نگردا

یک پوشانیده ھای خود  را در دست خود بگردانیم. با پالستگذرنامھ طوالنی بودیم، قرار نبود 
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و  نگاه ھای عجیب آن تمامتحت  ما دو دوستبودیم.  مخفی کردهھای خود  جراب داخلدر 

اوضاع فھمیده شد. ھای خود را از بین جراب خود کشیدیم.  گذرنامھکھ طرف ما بود  کنجکاو

 ما از طیب فرار می"گفت:  ا  دفعت دوستم از بس پیاده کرد و از ما بازجویی نمود. پولیس ما را

 ھای ما را دوباره داد و گفت: رفتھ میتوانید.گذرنامھ شد اما  عصبانیاندکی پولیس  "کنیم.

می  و می کردیم آرامشاحساس  ما ،بار مثل اینکھ دوباره متولد شده بودیم. برای اولین      

را  ھای خودتکت)بلیت( یم. نخست بودنخورده  مدت طوالنی غذایم کھ آوربیخاطر ھ ب توانستیم

. ھنوز نو عملیات بود نزد پدرم ا  خصوصم ،خانواده نزد ذھنمزا خوردیم. تپی رفتیم و گرفتیم سپس

خودم را بھ باد فراموشی  قلب شده بود و برای اینکھ مضطرب نشود از جریان چیزی نگفتیم. 

 تنھا با دختر ..خوب است. کھ هللاءشا خوب است، انحالش هللا کھ ءشا نزد خود گفتم انسپردم و 

 بودم. و ھمسرم خداحافظی کرده

 روز ۲ ما قرار بود. فتیم، سپس بھ آتن ررسیدیم یک شھربھ  ابتداساعتھ  ۶-۵ سفربعد از       

مھاجر در آن  ۹-۸یم. یک مکان متشکل از یک سالون و یک اتاق دریافتیم، کھ مانب در آنجا

 سکونت میکردند.

 

 

 



 

30 
 

 

 ..پر از ماجراھاست. واقعا   مریکاآ

تالش ما ، شروع می شود .."ست.از ماجراھا پر واقعا   مریکاآ " اب داریم کھ ما یک آھنگ      

بھ محض ورود بھ فرودگاه، اما  ،داشتیم اویز ما بود. پر از ماجرا واقعا  مریکا آبھ رسیدن برای 

، شکر را خدا ما را دستگیر کردند. ترسیده بودیم اماآنھا بھ خاطر ورود غیرقانونی ما بھ کشور 

 .بوقوع نپیوستکھ ھراس داشتیم ھ چآن  از

و  تمام سختی ھابھ ھمین دلیل بودیم.  در حال پرواز مریکاھواپیما آدر یک  سرانجام      

داشتی؟ خوشحال بودی؟ نخیر  یچی حس ه بودیم. اگر بپرسید کھاندشترا پشت سر گذ مشکالت

ھ تجارب کھ سپری احساس شادی و غم و اندوه خود را بعد از آن ھم کھ بود نبودم! مثل این

 نمودم، از دست دادم....

 دمسوولین نخواستن پولیس قرار گرفتیم. جوییمریکا شدیم دوباره مورد بازآزمانیکھ وارد       

کشور شما  دربار  ۲۰ من حداقلستم. پاسپورتم را ببینید، نی دیب آدمم من اجازه ورود بدھند. گفت

 اجازه دادند. آنھا بھ مناین نابر. به امآمد
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 و کانادا...

مادی برای  لحاظخست این کھ حکومت کانادا از ن .داشتم دو دلیل برای سکونت در کانادا      

بھ کانادا آسانتر بود. چون خواستن فامیل  ھمھ، شتر کمک میکرد. دوم و مھمتر ازمھاجرین بی

درخواست  ،کھ رسیدیم بھ محض این. از راه ھای غیرقانونی بھ کانادا رفتیمو  نداشتیم  اویز

 ...آزاد شدیمفردای آن صبح پناھندگی دادیم و یک شب را تحت توقیف سپری نموده، 

... 

غاز ی کنم زندگی جدیدی را برای خودم آھستم و سعی م ماه میشود کھ در کانادا ۶مدت       

 ه من ھستند...گیزبسیار دشوار است، اما تنھا ان دور از عزیزانم، اگر چھ این، . دور از فامیلمکنم

قسط  ۹یک فامیل ترک با  خانھ کرا گرفتیم.  سکھ آمده ام، ابتدا با دوستمکھ بدون  کشور این در

 .کنم تحویل می زاتپی با آن موتردر حال حاضر . ر دادبرایم یک موت

 دشوار در روزھای حتی اگر نتوانم دختر دیگر متولد شد. خانھ ما در ،بھ اینجا ماز آمدنبعد       

با آن  ن دخترم محروم باشم،گرفت در آغوشو خوشبختی  و از سعادت ،حمایت کنمھمسرم از 

و من مجبور بودم  در حال رشد ھستندم. ھر دو دخترم می بین لفناز طریق تاو را روز ھم ھر 

 ی کھ درکار پر معنا ترینکنم. اگر بپرسید،  پیگیریھا را از پشت پرده تلفن  زیباییتمام این 
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با ساعت  ۳روزانھ حداقل اینکھ  -باشم،  قدر خستھ نیست چ ؟ "مھمچیست انجام داده اید زندگی

 ..میگویم. دخترم ھمسخن می شوم"

 درخواست پناھندگی دادم و منتظر تاریخ محکمھ ھستم...      

 و شرایط زندگی آب و ھوادر اینجا . را حفظ کنمادی و معنوی مزندگی  سعی می کنم      

 امیدوارم کھ روزی. ی ھستممنتظر یک معجزه  -زیادی ندارم  امیداگر چھ  –دشوار بود  بسیار

 بھ شکل دواطلبانھ کار کرده میتوانم. دانشگاهان را بیشتر آموختھ در یک لس .بھ فامیلم میرسم

 مقابل نکرد؟ عبور نمی کردما  تصور حتی اززندگی ما را با چیزھای کھ تا بھ امروز آیا  

 ؟ھچرا ن

 بھر یاد گرفتم کھ را جمع کنم. ی کوچکامیدھاتا برای زیستن در این فرایند یاد گرفتم       

زندگی را در ایجاد کنم،  طناب قوی از آنھا نم واضافھ کآینده امید ھای کوچک را بھ یکدیگر 

از حیات گذرای خود بر این سیاره تصویری خلق کنم کھ شایستھ بھ یاد آوردن  .بگیرمآغوش 

و شاید تأثیر آن از ما بھ دیگران و از طریق آنھا بھ آینده ای برسد کھ ما در آن نیستیم ولی  باشد

 در خلق زیبایی آن سھیم بوده ایم...
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