
 دریاهای آدمخوار و رؤیاهایی که غرق می شوند

 .ای که دیگر نیستند خانواده در سوگ
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از  بیشک یکی. شود  رق شدن در دریاها برای فرار ناگزیری که بر میلیونها انسان تحمیل میغتراژدی 

نکه خود خواسته باشند مجبورند آ بیپادرگریز میلیونها انسان . ترین فجایع قرن اخیر است دردناک

 مواج دریا اای بر  چون تخته پارهچیست کجاست و بگریزند و در ناکجا آباد دیگری که نمیدانند 

 .مأوا بگیرندشاید در جایی  بگریزند تا

بر دل  انهایی جانکاه و مکرر که داغش مرگبرای ! پیچد جهان هنوز از درد بخود می های بیدار وجدان 

ساله و  ۹آنیتا که  ها محو شدنی نیست ساله از خاطرهسه آیالن، پسرک آبی پوش شود  مدام تازه می

 ! بلعد میپانزده ماهه را دریای آدمخوار دیگری  و آرتین ساله ۶آرمین 

انگار که این دریاها از این   !شود شود در دست این امواج له می انگار همه آنچه انسانیت نامیده می

جهان  "دمکرات"های خیلی  های دژهای اروپا و دولت پشت دروازهاینان . گیرند ها فرمان می ولتد

 .شان را مخفی کنندهای خونین توانند دست ها نمی قاتلین این خانواده. سرگردانند

 

نکه آوار آ توانستند شاد و خوشبخت بی و فرزندانشان می ساله ۵۳ پناهی نژاد و شیوا محمد رسول ایران

اما ! آسوده در آغوش هم باشند آوار شود،  شان رشمار و اجبارهای بی پایان برس مصائب و حرمانهای بی

انس  های شهروزی بر سر جامعه  آوار کرده است همه آن ری سایه شوم حکومتی که فقر و فالکت و سیه



راهی جز گریز  گسلد که دیگر های دوست داشتنی را چنان از هم می و الفت و تار و پود همه رابطه

 !ماند باقی نمی

های خودکامه و  دهد حکومت هدیه میدامخوار آ شماری را به دریاهای  های عزیز بی آنچه جان 

 !اند اند که مانند جهنمی زیر پای انسان و انسانیت دهان باز کرده یرحم بی

های  ه آنها، قربانیان جنایته اولین هستند و نه آخرین، همنا، آرمین و آرتین به همراه رسول و شیوا، یتآن 

شان می  این جمهوری اسالمی است که از سردشت در کردستان فراری! اند بیشمار حکومت اسالمی

 .ددهد تا جانشان را دریای مانش بگیر 


