Em bé Afghanistan được lính Mỹ đón nhận
lúc di tản đã được đoàn tụ, gia đình Ahmadis
tràn đầy niềm vui gặp gỡ...
Thanh Quảng sdb

Chúng ta còn nhớ bức ảnh thật xúc động khi một người cha
Afghanistan giơ cao đứa con bé bỏng, hai tháng tuổi của mình
cho một người lính Mỹ cứu, khi quân Taliban đánh chiếm
thành phố Kabul vào tháng Tám năm 2021, khi thủ đô thất
thủ, dân chúng cố gắng chạy trốn đến nơi an toàn một cách
tuyệt vọng, nhiều người đổ về sân bay. Đây là trường hợp của
gia đình Ahmadi.

Người cha Afghanistan giơ cao
đứa con bé bỏng, hai tháng tuổi
cho một người lính Mỹ cứu…

Khi Mirza Ali Ahmadi, và vợ là Suraya, và 5 người con của họ
đến được sân bay, họ thấy tình trạng rất hỗn loạn. Ahmadi lo
sợ đứa con út thơ bé của mình là Sohail, có thể bị đè bẹp vì
đám đông chen lấn, vì vậy, với đứa con trên tay, anh đã giơ
cao để một người lính Mỹ bế lấy đứa bé, vì tin rằng anh và
những người trong gia đình sẽ không bị rớt lại...
Tuy nhiên, tình hình tại sân bay trở nên rối bời và gia đình
Ahmadis không thể tìm thấy đứa con trai của mình khi họ
vượt qua được hàng rào của sân bay. Trong cảnh hỗn loạn đó,
họ được đưa đến một nơi an toàn và lên chuyến bay đi Texas.
Các quan chức cho biết họ tin rằng bé trai của họ đã rời khỏi
Afghanistan trên một chuyến bay trước đó.

Khi đến Hoa Kỳ an toàn, họ không thể tìm thấy đứa con hai
tháng tuổi của mình, và mối quan hệ phức tạp với Taliban,
nên gia đình rất khó mà biết thêm được bất kỳ một tin tức
nào.
Trở lại Kabul, Hamid Safi, một tài xế taxi đang tiễn gia đình
anh trai mình ở sân bay đến nơi an toàn, đã chú ý đến em bé.
Không tìm được người thân nào, anh nghĩ tốt nhất nên đưa
đứa bé về nhà. Theo thông tin trên tờ Guardian, anh tài xế
taxi chia sẻ: “Nếu gia đình người ấy tìm được, tôi sẽ trao bé lại
cho họ, còn không, tôi sẽ nhận nuôi bé”.
Trong những ngày sau đó, Safi, vợ và ba cô con gái chào đón
đứa bé mà họ gọi là Mohammad Abed, vào gia đình của họ.
Đối với Safi, bé là một điều may mắn, vì ước muốn sắp chết
của mẹ Safi là cậu có được một đứa con trai.

Bé Sohail, 2 tháng tuổi được một
người lính Mỹ bé lúc chạy trốn ở phi
trường và được bác tài xế tốt lành
Safi nhận làm con nuôi.

Gia đình bận rộn với cuộc sống, với những hình ảnh của bé
Sohail được chia sẻ trên Facebook. Những người hàng xóm
đã nhìn thấy những hình ảnh và nhận ra đó chính là cậu bé đã
mất tích trong vài tháng qua và tin tức nhanh chóng được lan
truyền đến gia đình Sohail rằng cậu bé vẫn sống khỏe mạnh.
Ahmadis đã nhờ những người thân, còn ở Afghanistan liên hệ
với Safi để xin lại đứa bé. Ông của bé Mohammad Qasem
Razawi, đã đến gia đình và sau một vài tuần, em bé đã được
trả lại cho người thân ở Afghanistan.
Đối với Safis, việc trao lại bé Sohail cho gia đình là điều rất
đau lòng. Như Rawazi 67 tuổi giải thích: “Hamid và vợ tôi đã
khóc! Tôi cũng khóc, nhưng cả hai an ủi nhau mình còn trẻ,
Allah sẽ sinh cho tôi một bé trai… Không phải một, mà là một
số… Tôi cảm ơn cả hai vì đã cứu đứa trẻ ra khỏi sân bay”.

Đối với cha mẹ của Sohail, cuộc đoàn tụ của họ là một khoảnh
khắc tuyệt vời sau bao tháng ngày kiếm tìm. Gia đình đang
định cư ở Michigan, mục tiêu chính của họ là đưa đứa con trai
của họ đến Hoa Kỳ để đoàn tụ và tận hưởng cuộc sống an toàn
hạnh phúc.
Cử chỉ yêu thương của Safis khi nhận bé Sohail vào gia đình
và rộng mở trái tim đón nhận bé là một sứ điệp tuyệt vời về
“yêu thương” ngay trong cảnh hỗn loạn, vẫn luôn có những
người sẵn sàng yêu thương. Mặc dù Thiên Chúa có thể ban
phước cho họ có một đứa con trai, nhưng Ngài đã ban phước
cho họ với tấm lòng rộng lượng đã cứu sống một em bé trong
hoàn cảnh nhiễu nhương.

