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 „Iš Alepo į Berlyną: broliai bėga nuo pilietinio karo“ 
 
Priešakyje – 2,5 mln. kvadratinių kilometrų Viduržemio jūros. Šeši jaunuoliai (keturi broliai ir du 
draugai) iš Sirijos bėga nuo pilietinio karo. Po 15 valandų horizonte pasirodo du laivai. Tai Italijos 
pakrančių apsauga. Migrantai džiūgauja skanduodami „Italija“. Migrantai nuplukdomi į Lampedūzos 
salą. Priėmimo centre aiškiai matyti migrantų srauto į šį mažą Italijos pakraštį mastas. Iš ten valdžios 
institucijos brolius perkelia į Siciliją ir suteikia jiems laisvę. Jie įlipa į pirmą naktinį traukinį, vykstantį į 
Milaną. Čia juos „Amerikos balsas“ pirmąkart ir sutiko: nervingus, išvargusius, baigščius, ant šalto 
marmurinio suolo ornamentais papuoštoje Milano stotyje. Vyriausias brolis pasakoja, kaip jie 
keliavo.  
 
 „Pabėgome į Jordaniją ir iš ten – į Alžyrą. Tada nelegaliai nuvykome į Libiją; dykumą pereiti užtruko 
penkias dienas. Buvo labai sunku. Penkias dienas buvome arti mirties. Pasiekėme Tripolį ir iš ten 
nuvykome į Sabratą. Ten turėjome daug bėdų, nes kontrabandininkai mus apvogė. Tada pabėgome ir 
įsėdome į laivą, plaukiantį į Lampedūzą.“ 
Jis sako, kad kelionė laivu buvo baisesnė už karą namuose. „Tai buvo mirtina kelionė. Nebegalvoji. 
Negalvoji apie nieką, net apie save. Šioje sunkioje kelionėje tiesiog gyveni vieną minutę po kitos. 
Labai keistas jausmas.“ 
 
Keturi broliai ir du draugai naktiniu traukiniu vyksta į Vokietiją. Brolių tėvas jau Berlyne – ten, kur jie 
ketina sustoti. Jų motina vis dar Sirijoje.    
„Praradome ateitį Sirijoje. Kol kas tikimės ją rasti Vokietijoje ir tikimės, kad padėtis Sirijoje pasitaisys 
ir kad grįšime ten gyventi.“ 
Iki išvykimo lieka kelios minutės, jie pasiima daiktus ir pasuka platformos link. Paprašo, kad 
„Amerikos balsas“ nefilmuotų, kaip jie lipa į traukinį. Pagal Europos teisę pabėgėliai prieglobsčio 
prašyti turi pirmoje atvykimo šalyje. Policija kartais apieško vagonus ir išsiunčia migrantus atgal į 
Italiją. Dėl brolių ateities bus nuspręsta šiame traukinyje. Dvi dienas negauname žinių. Paskui 
„Amerikos balsas“ gauna žinią –  broliams pavyko pasiekti Miuncheną. Naktį praleidę pabėgėlių 
prieglaudoje, jie dabar pakeliui į Berlyną. Mums pavyksta traukinyje vėl trumpai susitikti; jaučiamas 
palengvėjimas ir džiaugsmas. „Nekantrauju vėl susitikti su tėvu po šešerių išsiskyrimo metų. Tikiuosi, 
kad vėl greitai pamatysiu savo mamą ir kad visi kartu vėl būsime šeima.“ 
 
Vyriausias brolis „Amerikos balsui“ atsiuntė susitikimo su jaunuolių tėvu Berlyno stotyje vaizdo įrašą. 
Europos migrantų krizė susijusi su daug tragedijų. Ją įveikti bus nelengva. Tačiau nors šiems 
jaunuoliams ir jų draugams bėgimas nuo karo dykuma ir jūra baigėsi laimingai. 
 
 
 


