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 „От Алепо до Берлин: група братя бягат от гражданска война“ 
 
 
Пред тях се простират 2,5 милиона квадратни километра от Средиземно море. Шестима млади 
мъже от Сирия –  четирима братя и двама техни приятели – бягат от гражданската война в 
родината си. След 15 часа в открито море два кораба се появяват на хоризонта: италианската 
брегова охрана. Мигрантите скандират „Италия“. Те са отведени на остров Лампедуза. В 
приемния център е очевиден мащабът на притока на мигранти в този малък остров в 
пределите на Европа. Оттук властите прехвърлят братята в Сицилия, където те са освободени. 
Те се качват на първия нощен влак за Милано. Именно тук „Гласът на Америка“ („Voice of 
America“) се среща за първи път с тях; нервни, изморени, уплашени, те седят на студена 
мраморна пейка на фона на пищната архитектура на гарата в Милано. Най-големият брат 
разказва за пътуването им.  
 
 „Избягахме в Йордания, а оттам – в Алжир. След това влязохме нелегално в Либия; отне ни 
пет дена, за да прекосим пустинята. Беше много трудно. През тези пет дена смъртта беше 
винаги наблизо. Стигнахме в Триполи, а оттам – в Сабрата. Там имахме големи проблеми, 
защото трафикантите ни ограбиха. След това избягахме и се качихме на лодката за 
Лампедуза.“ 
Той казва, че пътуването с лодката е било по-страшно от войната в родината им. „Смъртта 
витаеше във въздуха. Мислите ти спират. Не мислиш вече за никого и нищо, дори за себе си. 
Живееш просто от минута за минута по време на това тежко пътуване. Усещането е много 
странно.“ 
 
Четиримата братя и двамата им приятели са се запътили към Германия, предстои да вземат 
нощния влак за там. Бащата на братята е вече в Берлин, който е крайната им дестинация. 
Майка им се намира все още в Сирия.    
„Вече нямаме бъдеще в Сирия. Сега се надяваме да намерим бъдещето си в Германия и се 
надяваме нещата да се подобрят в Сирия и да се завърнем да живеем там.“ 
Остават само няколко минути и те грабват малкото си багаж и се запътват към перона. Те 
помолват „Гласа на Америка“ да не ги заснема, когато се качват на влака. Съгласно 
европейското законодателство бежанците трябва да подадат молба за убежище в страната, в 
която първо са пристигнали. Полицията понякога претърсва вагоните и връща мигрантите 
обратно в Италия. Бъдещето на братята се решава в този влак. В продължение на два дена 
няма новини от тях. След това „Гласът на Америка“ получава съобщение: братята са стигнали в 
Мюнхен. След като са прекарали една нощ в подслон за бежанци, те са на път към Берлин. 
Успяваме да се срещнем за кратко с тях във влака: на лицата им се чете облекчение и 
въодушевление. „Нямам търпение да видя баща си след шест години раздяла. Надявам се да 
мога да видя майка си отново в скоро време и цялото семейство да бъдем отново заедно.“ 
 
Най-големият брат изпраща на „Гласа на Америка“ видеоклип от срещата на момчетата с баща 
им на перона на гарата в Берлин. Кризата с мигрантите в Европа е белязана от много човешки 
трагедии. Намирането на решение няма да бъде лесно. Но поне за тези братя и техните 
приятели бягството от войната през пустинята и морето има щастлив край. 
 


