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 ۲۹/۱۰/۲۰۱۷        ترجمه: حبیب بهزاد -نیوز  منبع: کمبریج
 

 خواند می یراوکتودختری که به شکل قاچاق به لندن رفت، اکنون د
 

 
 

 (Dover)رابعه نسیمی افغانستان را به قصد کشورهای اروپایی ترک کردند و برای رسیدن به دوِور  ٔوقتی خانواده
 .او را در داخل یخچال موتر باربری پنهان کردند، هیچ ایده و امیدواری در مورد آینده او نداشتند یحت

 

خواند و امیدوار است که در  را می ی خوداروکتود  ٔها به انگلستان، رابعه دوره سال پس از رسیدن آن ۱۸ حاال اما
 .کشور خود برای دیگران نیز کمک کند

 

نفرت طالبان، تمام دوست و اقارب خود را  و شان از ترس خشم طفل ساله بود که پدر و مادرش با سه   رابعه پنج
انگلستان  به یچپ و ها پس از یک ماه مسافرت پر خم ی را در پیش گرفتند. آنئترک کردند و یک سفر پر خطر اروپا

 .رسیدند
 

 :سفر خیلی خطرناک
 

ماهه بود.  این سفر بسیار سخت و دشوار بود. وقتی ما این سفر را آغاز کردیم، برادرم تازه شش»گوید  رابعه می
 .ای نبود ردسال، کار مورد پسند و قبول شدهوها، سفر و مهاجرت با کودکان خ  برای بسیاری از خانواده

 

یا سه نفر ساخته  ۲های کوچک موتوری بود که فقط برای کشتی جا  بخشی از سفر ما کامالً در داخل آب بود، آن
کردند، که بسیار خطرناک و پُر  جا می نفر را جابه ۴۰-۳۰های کوچک  بران در آن قایق شده بودند، اما قاچاق

 .«ریسک بود
جا حاکی از داستان جالبی بود. در آن  انگلیس، سرخط خبرهای آناش به  یک هفته پس از رسیدن، رابعه و خانواده

خبرها بیان شده بود که اجساد گروهی از مهاجرین چینایی از داخل یخچال یک الری پیدا شده است. الری و 
 .مسیری که رابعه نیز آن را پیموده بود
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 .کند مادرم همیشه آن را یاد میمن دقیقاً آن سفر را به یاد ندارم، اما پدر و »افزاید:  رابعه می
 

من از اوایل رسیدن به لندن فقط یک مورد یادم مانده است. وقتی ما به لندن رسیدیم، رفتیم تا عکس بگیریم و وقتی 
 «.تواند هر کودک آن را به یاد داشته باشد ت داد، این تنها موردی بود که مییبه پولیس معرفی شدیم او به من چاکل

 بریتانیا باشید همشهریتوانید  شما می
 

اند، جایی که خواهر  شان در مسکو تحصیل کرده بودند، اکنون در لندن اقامت گزیده پدر و مادر رابعه که هردوی
 .جا بزرگ شده است رابعه تولد شده و خود رابعه در آن خورد

ورهای زیادی اطالعاتی را کنم وقتی پدر و مادرم عزم سفر کردند، مردم در مورد کش من فکر می»گوید:  رابعه می
ها انگلیس را انتخاب کردند. انگلیس کشوری است که در آن  ها در میان گذاشتند، در میان مجموع کشورها، آن با آن

های مساوی برای همه مساعد است و یکی از کشورهایی است که در  تنوع ملیتی قابل مشاهده است و فرصت
 «.هد کردصورت نیاز به شما کمک و همکاری نیز خوا

 

  ٔاندازی کرده است که در آن زمینه راه (ACAA) ای را به نام خیریه  ٔداکتر نورالحق نسیمی، پدر رابعه مؤسسه
 .کند ها همکاری می سازد و عمالً به آن رسیده به بریتانیا را مساعد می آموزش برای مهاجران تازه

شناسی زیاد شد و همین دلیل باعث شد که او لیسانس خود را در  اش نسبت به جامعه رابعه پس از این عالقه
 London School of)پوهنتون ُگلد اسمیت به دست بیاورد و ماستری خود را در  پوهنتونشناسی از  جامعه

Economics) رخواست کرده است، اما او کمبریج د پوهنتونرا در وکتود  ٔتکمیل کرده و سپس برای دوره
 .شناسی در نظر گرفته شود مند است که برای او، جای مناسبی در دیپارتمنت جامعه عالقه

 

 :برداشت اولم از کمبریج
 

جا، اکنون رابعه با هویت افغانی خود به  کمبریج و خو گرفتن با بعضی عادات و رسوم آن پوهنتونپس از رفتن به 
 .دهد حیث یکی از اعضای کالج لوسی کاوندیش به کار تحقیق خود ادامه می

 

جا آمدم و تا این دم همه چیز را طوری مدیریت کردم که بتوانم  ای است که من در این این اولین هفته»گوید:  او می
 .تر از لندن است جا کامالً متفاوت دهد که این جا را ببینم. برداشت نخستم نشان می  های این ضی از قسمتبع
 

جا بیشتر استفاده  هایی که این شود، بایسکل ها هنوز با پول نقد معامله می جا فقط یک دروازه دارد، کرایه های این بس
 «!ام شود مورد دیگری است که من از آن متاثر شده می

 

درک و فهم بیشتر برساند و با  او آرزو دارد که کارش در کمبریج برای فهمیدن بهتر فرهنگ افغانی به وی یاری
 .بتواند به سرزمینش کمک کند

 

ام، هر بار که به عقب  های افغانستان با پدر و مادرم گپ زده  ها بار در مورد گذشته من تاکنون ده»گوید:  رابعه می
 .آموزم و همیشه این موارد برای من تازه است موارد جدیدی را نسبت به کشورم می کنم، خیلی نگاه می

 

هایی نیز وجود دارد. من فکر  جنجالافغانستان یک کشور چند قومی و کامالً متنّوع است و گاهی بین اقوام نزاع و 
 «.دارد تا در این زمینه تحقیق کنم کنم، این تضادها مرا بیشتر وامی می

 

 :حرکت آهسته به جلو پروسهٔ 
 

دانست که تحقیق و مطالعاتش را بیشتر روی  کند، همیشه می رابعه، دختری که به زبان فارسی روان صحبت می
 .موضوعات افغانستان متمرکز کند او امیدوار است که بتواند برای حمایت مهاجران با حکومت انگلستان کار کند

 

کند، بتواند حامی  برای او پیش آمده و اکنون در کمبریج تحصیل میرابعه امیدوار است تا از فرصت موجود که 
 .خوبی برای نیازهای افغانستان فراهم کند

 

جا مردم  ام، این که در این اند. چیزی که من عمالً به چشم دیده  گری  های حمایت  جا انسان  مردم این»گوید:  او می
های گوناگون  این است که بیایم با اقشار مختلف مردم و با تجربهبخش  اند و برای من لذت از کشورهای مختلف آمده

 «.گی کنیم بنشینیم و زنده
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 :ارتباط با کشورم
 

در انگلستان تأسیس کرد تا بتواند برای مهاجرانی  (ACAA) ای را به نام مؤسسه خیریه ۲۰۰۱پدر رابعه در سال 
کند و  مدت را برای مهاجران مهیا می های کوتاه آموزش و کورس  ٔآیند، کمک کند. وی زمینه که به آن کشور می

سازد و عمالً یک پیوند فرهنگی  اند را با فرهنگ آن کشور آشنا می چنان مهاجرانی که تازه وارد انگلستان شده هم
 .دهد سازد و مهاجران را در این زمینه، آگاهی می میان دو کشور می

 

اند و کشورهای زیادی میزبان آنان  های زیادی از کشورشان خارج شده ن، افغانافغانستا سالهٔ  در طول بحران چهل
های اثرگذار شوند و  ای توانستند خود را با وضعیت آن کشورها وفق بدهند و مانند رابعه بدل به انسان اند. عده شده
حق انسانی برخوردار ترین  کنند و از کوچک گی می چنان هنوز هم به عنوان یک مهاجر، زنده ای دیگر هم عده

 نیستند.
 

 پایان
 

 صبح ۸با تشکر از سایت ملی 
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