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Δωρεάν με την «Εφημερίδα των Συντακτών»

MIGRATORY BIRDS

The newspaper produced by and for refugee, migrant and Greek youth

Our team
is continuously
growing!

Εφημερίδα από και για τους έφηβους πρόσφυγες, μετανάστες και Ελληνες

Syria, Afghanistan and Iran, become one, through the pages of
the “Migratory Birds” newspaper.

I

t’s true to say that you are unlikely to find the
sort of article that you are about to read here
in any other newspaper. . Children who have
experienced hardships since adolescence reveal their talent in these eight pages. They
write, photograph, design and create their own
unique newspaper. Whenever our group met
over the past month to discuss the subject of
the present issue, there was such a variety to
choose from, that we found the task even harder
than usual.
Some authors have “spread their wings” and
flown towards northern Europe. However, being
abroad has not prevented them from writing for
the “Migratory Birds” newspaper.
In the previous issue, we had the pleasure of
welcoming the first boys into our team. In the
present one, we welcome the first young Syrians
who will give voice to their thoughts through this
newspaper. It is a paper that aims to evolve and
expand continually while creating points of contact between children of varying characteristics,
cultural or otherwise.
With a pocketful of enthusiasm and love for
what it does, the workforce of “Migratory Birds”
writes about issues that will stimulate you and
embark you on a journey.

-ﺍﻻﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

Read the full English edition of “Migratory
Birds” online at www.ddp.gr

ﮔﺭﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﻳﻭﺳﺗﻪ
!ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﺍﻳﻥ ﺣﻘﻳﻘﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺗﻭﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
 ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺩﻳﮕﺭ ﻳﺎﻓﺕ ﻣﯽ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻧﻳﺩ
.ﺷﻭﻧﺩ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻗﻳﻘﺎ ﺍﺯ ﺳﻧﻳﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ
 ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ی,ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ
.ﻫﺷﺕ ﺻﻔﺣﻪ ﺍی ﻧﻣﺎﻳﺎﻥ ﮐﺭﺩﻧﺩ
 ﻁﺭﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺕ ﻣﺳﺎﻳﻝ,  ﻋﮑﺎﺳﯽ, ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻭﺷﺗﻥ
.ﻣﻧﺣﺻﺭ ﺑﻪ ﻓﺭﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺍﺩﻧﺩ
 ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ،ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﮔﺭﻭﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﻳﺭ
 ﺑﻪ ﻗﺩﺭی ﺗﻧﻭﻉ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﮐﻪ،ﺑﺎ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻓﻌﻠﯽ
.ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺧﺕ ﺗﺭ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ
ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ "ﺑﺎﻝ ﻫﺎی ﭘﺭﻭﺍﺯ" ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻭﻟﯽ ﺑﻬﺭﺣﺎﻝ,ﺩﻳﮕﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺯﮐﺭﺩﻧﺩ
ﺭﻓﺗﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺑﺭﺍی
.ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ "ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ"ﺑﺎﺯﻧﺩﺍﺷﺕ
 ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ،ﺩﺭ ﻧﺳﺧﻪ ﻗﺑﻠﯽ
.ﭘﺳﺭﻫﺎی ﻋﺿﻭ ﺗﻳﻡ ﺧﻭﺷﺎﻣﺩ ﺑﮕﻭﻳﻳﻡ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻧﺳﺧﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺍﻫﻝ ﺳﻭﺭﻳﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
.ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺧﻭﺷﺎﻣﺩ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻳﻡ
 ﺑﻳﻥ, ﻫﺩﻑ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻝ ﻭ ﺗﻭﺳﻌﻪ
ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ( ﻧﻘﻁﻪ...ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻭ,ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ)ﺷﺧﺻﻳﺕ
.ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﻧﺩ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺟﻳﺑﻬﺎﻳﺵ ﺍﺯ ﺍﺷﺗﻳﺎﻕ ﻭ ﻋﺷﻕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭی
" ﻋﺎﻣﻼﻥ "ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ،ﮐﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﭘﺭ ﺍﺳﺕ
ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ
.ﻣﺗﺣﺭک ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻔﺭ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺑﺭﺩ

!ﻓﺭﻳﻕ ﻳﻧﻣﻭ ﺑﺄﺳﺗﻣﺭﺍﺭ

ﺻﺣﻳﺢ ﺍﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺳﻭﻑ ﺗﻘﺭﺃﻫﺎ ﻓﻰ
.ﺍﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﺏ ﺃﻥ ﺗﺟﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﺃﺧﺭ
 ﻳﻛﺷﻔﻭﻥ, ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻋﺎﺷﻭﺍ ﺧﺑﺭﺍﺕ ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻰ ﺳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﺔ
-  ﻳﺻﻭﺭﻭﻥ-ﻣﻭﺍﻫﺑﻬﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻳﻛﺗﺑﻭﻥ
. ﻳﺻﻣﻣﻭﻥ ﻭﻳﻧﺷﺋﻭﻥ ﺷﺊ ﻓﺭﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
ﻓﻰ ﺃﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ ﻭﺣﻭﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺷﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ
ﺟﻌﻠﺕ ﺃﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃﻛﺛﺭ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻭﺑﻌﺽ ﻫﺅﻻء
ﺍﻟﻣﺅﻟﻔﻳﻥ ﺍﻟﺻﻐﺎﺭ ﻗﺩ ﺫﻫﺑﻭﺍ ﺑﺄﺟﻧﺣﺗﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻰ
.ﺷﻣﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻳﻣﻧﻌﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺃﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧﻭﺍ
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﺣﺑﻧﺎ ﺑﺄﻭﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ
ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﺣﻳﻔﺔ
.
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑﺄﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺧﻠﻕ ﻧﻘﺎﻁ ﺇﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺗﻼﻑ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻡ
. ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﻡ
ﻭﺑﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺣﺏ ﻟﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﺭﻳﻕ "ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ " ﻳﻛﺗﺏ
. ﻟﻛﻡ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ

Τώρα με κείμενα

ﻓﺎﺭﺳﯽ
،ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
-ﺑﺎﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻥ
σε
ελληνικά,
φαρσί
ﻋﺭﺑﯽ
ﻭ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﻭ

Μια ομάδα που
μεγαλώνει διαρκώς!
και αραβικά

 ﻓﺎﺭﺳﯽ،ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﻭ ﻋﺭﺑﯽ

Η Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράν γίνονται ένα, μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας που κρατάτε στα χέρια σας

Ε

ίναι αλήθεια πως κείμενα όπως αυτά
που θα διαβάσει κάποιος σ’ αυτή την
εφημερίδα δύσκολα θα τα βρει αλλού. Παιδιά που έχουν ζήσει δυνατές
εμπειρίες από την εφηβική κιόλας
ηλικία ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους μέσα σ’
αυτές τις οχτώ σελίδες. Γράφουν, φωτογραφίζουν, σχεδιάζουν και δημιουργούν το δικό
τους μοναδικό και συνάμα ξεχωριστό φύλλο.
Στις συναντήσεις της ομάδας τον τελευταίο έναν μήνα, σχετικά με τη θεματολογία
του παρόντος φύλλου, υπήρχε τόση ποικιλία
που έκανε την επιλογή της ύλης ακόμη δυσκολότερη. Κάποιοι συντάκτες άνοιξαν τα φτερά
τους για άλλες χώρες, στη Βόρεια Ευρώπη.
Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να γράψουν
από εκεί όπου βρίσκονται.
Σε αυτό το φύλλο καλωσορίζουμε τα πρώτα παιδιά από τη Συρία που θα δώσουν φωνή
στις σκέψεις τους μέσα από την εφημερίδα
αυτή. Μια εφημερίδα που στόχο έχει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται διαρκώς καθώς
θα δημιουργεί σημεία επαφής μεταξύ παιδιών
με διαφορετικά πολιτισμικά ή άλλα χαρακτηριστικά.
Με την καρδιά γεμάτη όνειρα κι αγάπη γι’
αυτό που κάνει, το δυναμικό των «Αποδημητικών Πουλιών» γράφει για εσάς θέματα που
θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον και θα σας
ταξιδέψουν.

Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
«Αποδημητικά
Πουλιά»
δημιουργήθηκε
από το Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του
Παιδιού χάρη στη
συνεργασία και
την υποστήριξη
της UNICEF, με
χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
(Διεύθυνση
Πολιτικής
Προστασίας και
Ανθρωπιστικής
Βοήθειας).

ﻳﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺟﺭﻳﺩﺓ "ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ "ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺩﻋﻡ ﻣﻥ
ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ ﻭﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ
(ﺍﻷﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

"ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ "ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ
ﺗﻭﺳﻁ ﺷﺑﮑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ
ﻟﻁﻑ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻭ ﺣﻣﺎﻳﺕ
ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ ﻭ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﺣﻣﺎﻳﺕ
ﻣﺩﻧﯽ ﻭ ﮐﻣﮑﻬﺎی ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ( ﺍﻳﺟﺎﺩ
.ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ

Migratory
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ﻣﮑﺎﻧﯽ:ﻣﻌﻧﯽ ﺍﻣﺭﻭﺯی ﻣﮑﺗﺏ
ﻣﻘﺩﺱ ﺍﺳﺕ

 ﺑﻪ ﺟﻧﮓ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﻠﻡ
ﺑﯽ ﻋﺩﺍﻟﺗﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻅﻠﻡ ﻫﺎ ﻣﻳﺭﻭﻧﺩ
ﺍﺯﻓﺎﻁﻣﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﺯﻳﻼ ﻏﻔﻭﺭی

ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻳﺱ ﻣﮑﺗﺏ ﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ
ﻣﺳﺟﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺯﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻳﻭﻥ ﺑﺎ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﻗﺭﺁﻥ؛ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﻭ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﺣﻭﻩ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻫﻧﻭﺯ ﻫﻡ ﺑﺻﻭﺭﺕ ﮔﺳﺗﺭﺩﻩ ﺍی ﺩﺭ.ﻓﺭﺍ ﻣﻳﮕﺭﻓﺗﻧﺩ
 ﻭﺍﻭﻟﻳﻥ ﻣﮑﺗﺏ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﮑﻭﻣﺕ.ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻣﻳﺭ ﺣﺑﻳﺏ ﷲ ﺧﺎﻥ ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﻣﮑﺗﺏ ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺑﮏ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺣﺑﻳﺑﻳﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﻣﮑﺗﺏ ﻣﺩﺭﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ.ﺣﺑﻳﺑﻳﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻝ ﺗﺎﺳﻳﺱ ﺷﺩ
 ﺩﺭی: ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﻭ ﻧﻭﻉ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺳﻣﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﻳﺷﺩ
ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺗﺎﺑﻬﺎی ﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺷﺗﻭ ﺑﻪ ﭼﺎپ.ﻭ ﭘﺷﺗﻭ
 ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ.ﺭﺳﻳﺩ ﻭ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﺟﺑﺎﺭی ﺷﺩ
ﻭ ﺳﺭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻘﺭﺭ ﺷﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ.ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺷﺩ
ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﻣﻪ ﺩﺭﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ.ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺷﺗﻭ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ
.ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻓﺭﻭﺭﺩﻳﻥ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ
ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺗﻣﺎﻡ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯﻳﮏ ﻓﺭﻡ ﻳﮑﺳﺎﻥ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ!ﻫﻡ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺭﻧﮓ ﻟﺑﺎﺱ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﮑﺗﺏ ﻫﺎی
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻳﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺁﺑﯽ ﻭ ﺧﺎﮐﺳﺗﺭی ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ
ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﺑﺭﺍی ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺳﺗﺭی.
 ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ.ﺑﺭﺍی ﻟﻳﺳﻪ ) ﺩﺑﻳﺭﺳﺗﺎﻥ( ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ
 ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭﺳﺎﻳﻝ. ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺁﻧﭼﻧﺎﻧﯽ ﻧﺩﺍﺷﺕ
 ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻣﻧﺎﻁﻕ.ﮔﺭﻣﺎﻳﺷﯽ ﻭ ﺳﺭﻣﺎﻳﺷﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺍی ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻳﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻭﭼﮏ ﺩﺭ
 ﻭ ﺩﺭ.ﺳﺭﻣﺎ ﻭ ﮔﺭﻣﺎی ﻁﺎﻗﺕ ﻓﺭﺳﺎ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺑﺭﺧﯽ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﮐﻣﺑﻭﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﺿﺎی
ﺑﺎﺯ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺳﻳﺏ ﻫﺎی ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺁﻓﺗﺎﺏ ﻣﺻﻭﻥ
ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻝ ﻧﻳﺯ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺗﺧﺕ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﭼﻧﻳﻥ ﻭﺿﻌﻳﺗﯽ ﺩﻳﺩﻩ.ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ
ﺩﺭ.ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻣﻌﻠﻣﺎﻥ ﮐﻣﺗﺭﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ.ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ
 ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻧﺣﻭﻩ ی ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻣﻌﻠﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻓﺗﺎﺭ.ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﺷﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻧﺑﻳﻪ
ﺑﺩﻧﯽ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺑﺩی ﺩﺭ ﺭﻭﺣﻳﻪ ی ﺩﺍﻧﺵ
ﺩﺭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ی.ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﻣﻳﮕﺫﺍﺭﺩ
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ.ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺣﺿﻭﺭ ﮔﺭﻭﻫﻬﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ
 ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ.ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺗﻭﺳﻁ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﺗﺵ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﻣﻳﺷﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺗﺭک
.ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ
:ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﻳﺭﺯﺍ ﺗﻘﯽ ﺧﺎﻥ
 ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ.ﺍﻣﻳﺭ ﮐﺑﻳﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﺻﺭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺷﺎﻩ ﺗﺎﺳﻳﺱ ﻧﻣﻭﺩ
.ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﺯﻣﺎﻩ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﺭچ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻳﺭﺳﺩ
ﺳﺎﻋﺕ ﻫﻔﺕ ﺻﺑﺢ ﭘﺫﻳﺭﺍی ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺕ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ
ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ.ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﺧﺗﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺩﺍﺭﺱ.ﻣﻘﺎﻁﻊ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻭﺩ
 ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﻟﺗﯽ ﮐﻪ:ﭘﺳﺭﺍﻧﻪ! ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺗﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻣﻳﺷﺩ
ﻣﻌﻣﻭﻻ ﻗﺷﺭ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭ ﻗﺷﺭ ﺿﻌﻳﻑ ﺩﺭﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻭ
ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﺭﺍی ﺷﻬﺭﻭﻧﺩﺍﻥ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺑﺻﻭﺭﺕ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﻭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻘﻳﻡ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﻟﺗﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻫﻧﮕﻔﺗﯽ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ
 ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻏﻳﺭ.ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﮐﻧﻧﺩ
ﺍﻧﺗﻔﺎﻋﯽ)ﺧﺻﻭﺻﯽ( ﮐﻪ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻗﺷﺭ ﻣﺭﻓﻪ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﻧﻪ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺎﻳﺩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ
ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺭی ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﻟﺗﯽ
 ﺩﺭﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﺯ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻣﻌﻠﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺗﺎﺩﺍﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ.ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﻭﺩ
، ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻣﺟﻬﺯ ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭘﻳﻭﺗﺭی ﺍﺳﺕ.ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
ﻭ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺗﻣﺎﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺑﻠﺕ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﻣﻳﮑﻧﻥ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﻟﻭﺍﺯﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺩﻓﺗﺭ ﻭ
 ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻳﮏ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺱ..ﮐﺗﺎﺏ ﻭ ﻣﺩﺍﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
) ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺷﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﺧﺎﺹ
( ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺷﮑﻝ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﮐﻣﮏ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ.…ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ
 ﻣﺩﺍﺭﺱ ﭘﺱ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺕ.ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﺣﻭ ﻣﻣﮑﻥ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ
ﺷﺵ ﻣﺎﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺻﻝ ﺍﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺕ ﻣﻳﺎﻥ ﺗﺭﻡ ﻣﻳﺷﻭﺩ… ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ
.ﺁﻥ ﺍﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺕ ﺁﺧﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﻳﮕﺭﺩﺩ
،  ﺗﻣﺎﻡ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ:ﻭ ﺍﻣﺎ ﻧﺣﻭﻩ ی ﭘﻭﺷﺵ ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻳﺭﺍﻥ
. ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﻭ ﺩﺑﻳﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻓﺭﻡ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩ، ﺩﺑﺳﺗﺎﻥ
 ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ.ﺗﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻁﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﺷﻭﺩ
 ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ.ﺍﺟﺎﺯﻩ ی ﭘﻭﺷﻳﺩﻥ ﻟﺑﺎﺱ ﺩﻳﮕﺭی ﺑﻪ ﺟﺯ ﻓﺭﻡ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ
.ﻭ ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺗﻠﻔﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻣﻁﻠﻘﺎ ﻣﻣﻧﻭﻉ ﺍﺳﺕ
ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺭ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩی ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩﮐﻪ ﺩﺍﻧﺵ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﺭﺍی ﺭﻓﺕ ﻭ ﺁﻣﺩ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺩﺍﻧﺵ
ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ.ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﻣﺳﻳﺭ ﮐﻭﺗﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻁﯽ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﻣﺛﻼ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﭘﻭﻝ ﺣﻕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻭ ﺍﮔﺭ ﮐﺳﯽ ﻣﺷﮑﻝ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺷﺕ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺗﺭک ﺗﺣﺻﻳﻝ
…ﻣﻳﺷﺩ
 ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺻﺑﺢ ﺳﺎﻋﺕ.…ﻭ ﺣﺎﻻ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﭘﻧﺞ ﻭﻧﻳﻡ ﺧﻭﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻡ؛ ﻫﻭﺍ ﻫﻧﻭﺯ
ﺍﻣﺎ ﺑﺧﺎﻁﺭ...ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺍﺳﺕ… ﻭﻣﺳﻳﺭی ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﻳﺵ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ
ﻋﻼﻗﻪ ی ﺷﺩﻳﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺷﻭﻗﯽ ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ
 ﺣﺩﻭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﻫﺳﺗﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ.ﺭﺍﻫﯽ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﻳﺷﻭﻡ
ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻝ ﺍﺳﺕ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺎ
ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺩﺍﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺩﻳﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺑﺎ ﻣﻥ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ؟
 ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺍی ﺑﺎ ﺣﻳﺎﻁﯽ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺑﺯﺭگ ﻭ ﺩﺭﺧﺗﺎﻧﯽ.…ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﻳﺭﺳﻡ
ﻭ ﻓﺿﺎﻳﯽ ﺯﻳﺑﺎ ﻭ ﺳﺭ ﺳﺑﺯ ﺭﺍ...ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ ﮔﺭﻓﺗﻪ
 ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺳﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻧﮕﻬﺎﻳﯽ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ.ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﺭﺩﻩ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﻳﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻓﺭﻡ
ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﻭ.ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﭘﻳﺭﻭی ﻧﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
ﻣﻠﻳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺫﻫﺏ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ؛ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻭﺩ
ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻫﻳﭻ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺗﺿﺎﺩی ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻳﺩﻩ
 ﺑﺧﺎﻁﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺷﺩﻳﺩﺍ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺵ.ﻧﻣﻳﺷﻭﺩ
 ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺭ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ.…ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﺧﺗﻠﻁ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﻭ.ﺟﻭﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻳﺭﺳﺩ
ﺩﺭ ﻫﺭ ﮐﻼﺱ.ﭘﺳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﻫﻡ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻫﺳﺗﻧﺩ
 ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺍﺯ. ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ۲۵  ﺍﻟﯽ۲۲ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺣﺩﻭﺩ
 ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻣﺟﻬﺯ ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﻫﺎی.ﻣﻌﻠﻣﺎﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﻭ ﺁﻗﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ
.ﮐﺎﻣﭘﻳﻭﺗﺭی ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﮐﺎﻣﭘﻳﻭﺗﺭ ﻧﻳﺯ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
 ﺩﺍﻧﺵ.ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﻪ ﻫﻳﭻ ﻭﺟﻪ ﺗﻧﺑﻳﻪ ﺑﺩﻧﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﻣﻳﮕﻳﺭﺩ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﻳﺎﻟﯽ ﺭﺍﺣﺕ ﻭ ﺁﺳﻭﺩﻩ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺯﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻳﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺭﺩ ﻫﻳﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ
 ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭی.ﻭﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻳﮑﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻳﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺍﻣﻥ ﺑﻪ ﺳﺭ ﻣﻳﺑﺭﻧﺩ ﻭ ﻫﻳﭻ ﻣﺷﻐﻠﻪ ﻓﮑﺭی ﺩﻳﮕﺭی ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ! ﺑﺭﺧﻼﻑ
ﮐﻪ ﻫﻳﭼﮕﻭﻧﻪ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻭ ﺣﻣﺎﻳﺗﯽ.ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ
 ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ.…ﺑﺭﺍی ﭘﻳﺷﺭﻓﺗﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺭﺗﺎ ﺳﺭ ﺩﻧﻳﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻳﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﻪ
.ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺧﻭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻧﺩ
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Τι σημαίνει σήμερα το σχολείο;
Το μέρος όπου πολεμάς με το στυλό την αδικία
Των ΦΑΤΙΜΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ
και ΝΑΖΙΛΆ ΓΑΦΟΥΡΊ

Π

ριν ακόμα φτιαχτούν τα σύγχρονα σχολεία, στο Αφγανιστάν, η εκμάθηση γινόταν
στα τζαμιά και οι καθηγητές
ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι που μάθαιναν στα παιδιά να διαβάζουν το Κοράνι και να γράφουν. Αυτά τα
σχολεία μέχρι και σήμερα θεωρούνται
παραδοσιακά μέρη εκπαίδευσης των
παιδιών. Τα σύγχρονα σχολεία φτιάχτηκαν για πρώτη φορά κατά την εποχή του
Αμίρ Χαμπιμπολά Χαν και ονομάστηκαν
«χαμπιμπιέ». Τα χαμπιμπιέ ήταν τα μοναδικά μοντέρνα σχολεία στο Αφγανιστάν.
Εκεί υπάρχουν δύο επίσημες γλώσσες: παστού και νταρί. Ομως, όλα τα
βιβλία του σχολείου εκδόθηκαν στα παστού, γεγονός που δημιούργησε κάποια
προβλήματα στις περιοχές όπου μιλούσαν φαρσί, γι’ αυτό άλλαξε η επίσημη
γλώσσα του σχολείου και έγινε φαρσί,
ενώ τα παστού έγιναν η δεύτερη γλώσσα. Τα σχολεία άρχιζαν τον μήνα Μάρτιο
και τελείωναν τον Σεπτέμβριο.
Στα σχολεία του Αφγανιστάν οι μαθητές έπρεπε να φορούν στολή! Σήμερα,
στα σχολεία των κοριτσιών, το χρώμα
της στολής έχει αλλάξει από μαύρη σε
μπλε και γκρι. Μπλε είναι για το δημοτικό
και γκρι για το λύκειο. Τα σχολεία στο
Αφγανιστάν δεν είναι προχωρημένα και
δεν έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Τα περισσότερα μάλιστα δεν έχουν
κλιματιστικά για το κρύο και τη ζέστη. Σε
κάποιες περιοχές, οι μαθητές διαβάζουν
μέσα σε σκηνές και σε κάποιες άλλες οι
μαθητές συγκεντρώνονται σε ανοιχτό
χώρο και στη φύση. Αποτέλεσμα αυτού
είναι τα παιδιά να μην προστατεύονται
από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η βροχή και ο ήλιος. Αυτή η κατάσταση υπάρχει ακόμα και στην Καμπούλ, που
είναι η πρωτεύουσα.

Ο χώρος του σχολείου στο Ιράν

Οι καθηγητές στο Αφγανιστάν παίρνουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Τα αγόρια και τα κορίτσια πάνε σε ξεχωριστά
σχολεία. Οι καθηγητές έχουν πολύ κακή
συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές τους χτυπάνε και τους τιμωρούν και προκαλούν βλάβες στην ψυχολογία τους.
Στις περισσότερες περιοχές του Αφγανιστάν τα κορίτσια, λόγω της παρουσίας
των ενόπλων δυνάμεων, δεν πάνε στο
σχολείο. Επίσης, αυτές οι δυνάμεις έχουν
κάψει πολλές φορές τα σχολεία.
Σχολείο στο Ιράν
Το σχολείο «Νταρόλ Φονούν» υπήρξε το πρώτο σχολείο στο Ιράν, το οποίο
ιδρύθηκε από τον Mirza Taqi Han Amir
Kabir. Τα σχολεία στο Ιράν ξεκινάνε από
τον Σεπτέμβριο και τελειώνουν τον Μάρτιο. Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις
επτά το πρωί μέχρι τις δώδεκα το μεσημέρι. Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης
υπάρχουν ξεχωριστά σχολεία για τα κο-

Το σχολείο στην Ελλάδα

ρίτσια και τα αγόρια! Επίσης, χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες∙ τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Στα δημόσια σχολεία συνηθίζεται
να σπουδάζουν παιδιά από τη μεσαία και
την κατώτερη κοινωνική τάξη. Στα σχολεία αυτά, οι Ιρανοί μαθητές μπορούν να
σπουδάσουν δωρεάν, ενώ οι Αφγανοί
χρειάζεται να πληρώνουν μεγάλα ποσά
για τις σπουδές τους ή να πηγαίνουν στα
ιδιωτικά σχολεία - σ’ αυτά πηγαίνουν οι
καλύτεροι. Η εκπαίδευση είναι σύγχρονη και πραγματοποιείται με τεχνολογικά
μέσα. Οι μαθητές, αντί για βιβλία και μολύβια, έχουν τάμπλετ και υπάρχει πάντα
ένας ψυχολόγος για όσους έχουν ειδικά
προβλήματα (οικογενειακά, οικονομικά
κ.λπ.). Στα σχολεία μετά τους έξι πρώτους μήνες δίνονται εξετάσεις και τρεις
μήνες αργότερα, πριν από το τέλος του
σχολικού έτους, διεξάγονται οι τελικές
εξετάσεις.
Οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με
ειδικές στολές - ισχύει για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από το δημοτικό
μέχρι και το λύκειο για όλα τα παιδιά οι
στολή είναι η ίδια ώστε να μη φαίνονται
οι οικονομικές και ταξικές διαφορές. Οι
μαθητές δεν επιτρέπεται, ποτέ, να φορούν άλλα ρούχα εκτός από τη σχολική στολή τους. Επίσης, απαγορεύεται η
χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Στο Ιράν, υπάρχουν πολλά σχολεία
σε κάθε περιοχή με αποτέλεσμα να μη
χρειάζεται οι μαθητές να κάνουν μεγάλες διαδρομές. Εάν όμως κατάγεσαι από
άλλη χώρα, τότε σαφώς αντιμετωπίζεις
μεγαλύτερη δυσκολία.
Και τώρα η εμπειρία μας
από το σχολείο εδώ, στην Ελλάδα
Πρώτη φορά που πήγαμε σχολείο ξε-

Ενας μήνας στη Γερμανία
μακριά από την οικογένεια
Της ΣΑΜΙΡΆ ΚΑΡΙΜΊ

Σε άγνωστα
μονοπάτια της
Γερμανίας

Ο

αποχωρισμός από την οικογένεια… Και
μόνο το άκουσμα αυτής της λέξης, «αποχωρισμός», για μένα ήταν ένας εφιάλτης που
μου προκαλούσε τρόμο. Τώρα, όμως, αυτός
ο τρομακτικός εφιάλτης αποτελεί μία πραγματικότητα και μάλιστα πικρή. Ποτέ στη ζωή μου δεν
μου είχε περάσει από το μυαλό να αποχωριστώ την οικογένειά μου, καθώς δεν υπήρχε λόγος. Ομως ήταν γραφτό να γίνει έτσι. Κανένας άνθρωπος και κανένα παιδί
δεν θα ήταν ευτυχισμένο αν αναγκαζόταν να απομακρυνθεί από την οικογένειά του και τους αγαπημένους
του. Ομως, τα προβλήματα και οι δυσκολίες της ζωής
μας μάς αναγκάζουν.
Ο λόγος που με οδήγησε ώς εκεί ήταν η προοπτική
μιας καλύτερης και ήρεμης ζωής. Ηταν ένας πόθος που
με οδήγησε να μεταναστεύσω και να εγκαταλείψω τα
χώματα της πατρίδας μου. Για μένα, η πρώτη πικρή
εμπειρία που είχα στη ζωή μου ήταν ο αποχωρισμός
από τους φίλους μου, τους αγαπημένους μου και ό,τι με
έδενε με το Ιράν. Οταν ήμουν με την οικογένειά μου,
ήλπιζα ακόμη. Ομως αυτό το σκληρό πεπρωμένο έβαλε απόσταση ανάμεσα σε μένα και τα αγαπημένα μου
πρόσωπα. Τώρα, είμαι αναγκασμένη να κουβαλάω όλα
τα βάρη στις δικές μου πλάτες. Κάποιες φορές νιώθω
τόσο μόνη και αδύναμη, που έχω την αίσθηση ότι δεν
μπορώ πια να συνεχίσω αυτή τη ζωή. Αλλά όταν ξαναθυμάμαι για ποιο λόγο ήρθα εδώ, τότε λέω στον εαυτό
μου ότι πρέπει να ξεπεράσω τα εμπόδια με θάρρος. Με
την ελπίδα ότι μια μέρα θα ξαναδώ την οικογένειά μου
και θα ζήσω μαζί τους με γαλήνη.
Ετσι, λοιπόν, εγώ και όλοι όσοι βρισκόμαστε μακριά
από τις οικογένειές μας, ακολουθούμε με θάρρος την
πορεία προς τα όνειρα και τις προσδοκίες μας. Ελπίζω
να έρθει μια μέρα που δεν θα υπάρχει πια κανένας πρόσφυγας στον κόσμο.

Η Σαμιρά,
από τις πρώτες
συντάκτριες
της εφημερίδας,
συνεχίζει
να γράφει από
τη Γερμανία
πλέον

κινήσαμε στις πεντέμισι η ώρα το πρωί,
καθώς έπρεπε να κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε, αλλά επειδή
αγαπάμε πολύ τις σπουδές, δεν μας πείραξε - και ούτε μας πειράζει. Σ’ όλο τον
δρόμο η μόνη μας σκέψη ήταν πώς να
είναι άραγε τα σχολεία στην Ευρώπη και
πόση διαφορά έχουν με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα ή τι συμπεριφορά θα
έχουν απέναντί μας.
Το σχολείο μας έχει μια μεγάλη αυλή
με δέντρα γύρω γύρω. Τα παιδιά φορούσαν διάφορα ρούχα και αυτό έδειχνε ότι
δεν έχουν ειδικές στολές για το σχολείο.
Επίσης, υπάρχουν μαθητές από διάφορες
εθνικότητες, θρησκείες και κουλτούρες,
χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους και αυτό είναι που μου δίνει μια
αίσθηση ηρεμίας. Τα σχολεία ξεκινάνε
τον Σεπτέμβριο και κλείνουν τον Ιούλιο.
Τα αγόρια και τα κορίτσια πάνε μαζί στο
σχολείο και σε κάθε τάξη έχουμε 22-25
μαθητές. Εχουμε δασκάλες και δασκάλους και στο σχολείο διδάσκουν και υπολογιστές. Εδώ, οι μαθητές ζουν σε μια
ασφαλή χώρα και δεν έχουν προβλήματα που να τους απασχολούν, σε αντίθεση
με το Αφγανιστάν, όπου οι μαθητές δεν
έχουν καμία ασφάλεια και υποστήριξη
για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές
του κόσμου να έχουν καλή συνέχεια και
κατάλληλες συνθήκες για να πετύχουν.

ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ
ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
ﺳﻣﻳﺭﺍ ﮐﺭﻳﻣﯽ

، ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﮐﻧﻭﻥ،ﺳﻣﻳﺭﺍ
.ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻣﻁﻠﺏ ﻣﯽ ﻧﻭﻳﺳﺩ
 ﺣﺗﯽ ﺷﻧﻳﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﮐﻠﻣﻪ ﺑﺭﺍی...ﺟﺩﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
 ﻭﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻥ،ﻣﻥ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻭﺱ ﻭ ﻭﺣﺷﺕ ﺑﻭﺩ
ﮐﺎﺑﻭﺱ ﻭ ﻭﺣﺷﺕ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﺑﻪ
 ﻫﻳﭻ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ.ﻭﺍﻗﻌﻳﺗﯽ ﺗﻠﺦ
.ﺭﻭﺯی ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺟﺩﺍ ﺷﻭﻡ ﻓﮑﺭ ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻡ
 ﺍﻣﺎ ﻗﺳﻣﺕ ﻳﺎ،ﭼﻭﻥ ﺩﻟﻳﻠﯽ ﺑﺭﺍی ﺁﻥ ﭘﻳﺩﺍ ﻧﻣﻳﺷﺩ
ﺳﺭﻧﻭﺷﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺟﺩﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺭﻗﻡ ﺯﺩ
 ﻫﻳﭻ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺭﺯﻧﺩی ﻫﺭﮔﺯ ﺑﻪ ﺩﻭﺭی ﻳﺎ.
ﺗﺭک ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﺯﻳﺯﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻳﺳﺕ
ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻭ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
 ﺩﻟﻳﻝ ﺟﺩﺍﻳﯽ ﻣﻥ ﺍﺯ.ﻣﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮑﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﻬﺗﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ
 ﺁﺭﺯﻭﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺁﻥ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ،ﺍﺭﺍﻣﺵ ﺑﻭﺩ
. ﺗﺭک ﺧﺎک ﻭ ﺟﺩﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺷﺩ، ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ
ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺗﻠﺧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺍﺷﺗﻡ
 ﻋﺯﻳﺯﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﺑﺳﺗﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ،ﺗﺭک ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻟﻡ ﺍﻣﻳﺩ
ﺩﺍﺷﺗﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺳﺭﻧﻭﺷﺕ ﺗﻠﺦ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺍﺯ ﻣﻥ
 ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎ ﻭ.ﺟﺩﺍ ﮐﺭﺩ
 ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ. ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮑﺷﻡ
ﺍﻳﻧﻘﺩﺭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﺎﺗﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ
ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺩﻳﮕﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ
 ﺍﻣﺎ ﻣﻥ ﺑﺎﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻟﻳﻝ ﺁﻣﺩﻥ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﺟﺎ.ﻧﻳﺳﺗﻡ
ﻭ ﺟﺩﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺍﻭﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ
ﺧﻭﺩ ﻣﻳﮕﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎ ﻭ
 ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ،ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ ﭘﺷﺕ ﺳﺭ ﺑﮕﺫﺍﺭﻡ
ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺭﻭﺯی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻡ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ
 ﭘﺱ ﻣﻥ ﻭ. ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺵ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺩﻫﻡ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺳﺎﻧﻳﮑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﻫﺳﺗﻳﻡ
ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﻗﺩﻡ ﺑﺭﻣﯽﺩﺍﺭﻳﻡ
 ﻭ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺭﻭﺯی. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺕ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﻡ
ﺑﺭﺳﺩ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﻫﻳﭻ ﻣﻬﺎﺟﺭی ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺎ
.ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ
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ﺣﺭﻓﻬﺎی ﻧﮕﻔﺗﻪ ﻳﮏ ﺯﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ

ﺍﺯ ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ

Ολα εκείνα
που ποτέ δεν είπα…

Αυτά που θέλει να πει μια Αφγανή
γυναίκα σε έναν Αφγανό άντρα
Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Γ

ράφω για σένα που ένιωθα πάντα
φόβο, αλλά και σεβασμό· τον σεβασμό που εγώ δεν τον εισέπραξα
ποτέ. Θέλω να σου γράψω όλα αυτά
που δεν έχω καταφέρει να σου πω.
Θα γράψω σ’ αυτό το άψυχο χαρτί, που ελπίζω να έχει την αντοχή μιας Αφγανής.
Αυτά που σου λέω ξεκινάνε με τα παράπονα από τα παιδικά μας χρονιά, τότε
που εσύ είχες τη μεγαλύτερη μερίδα φαγητού, γιατί ήσουν άντρας και χρειαζόσουν περισσότερη δύναμη, έπρεπε να πας
σχολείο· και εγώ ήμουν απλά το κοριτσάκι
που καθόταν σπίτι.
Ναι, εγώ σπίτι καθόμουν, γιατί κάποιοι
άντρες δεν μπορούσαν να ελέγξουν τα
μάτια και τις συμπεριφορές τους. Είδαν τις
πετυχημένες γυναίκες της χώρας μας και τις
θαύμασαν, αλλά για τις γυναίκες τους δεν
επιθυμούσαν ποτέ τα ίδια. Μπροστά σε μι α
σύγχρονη γυναίκα μίλησες για τον πολιτισμό και την ελευθερία, αλλά δεν το θεωρείς
σωστό για την αδελφή σου!
Οταν γίνομαι στόχος για την άγρια και
βίαιη διάθεσή σου και όταν τα χέρια σου γίνονται μπουνιές για να χτυπήσουν το κορμί
μου, μακάρι να ήξερες πού ταξιδεύει το μυαλό μου και τι σκέφτεται. Είναι άδικο που εγώ
πρέπει να είμαι σεμνή, για να μην κάνεις εσύ
λάθη, και είναι ακόμη πιο άδικο όταν πρέπει
να μιλάω εγώ σιγανά και να γελάω πνιχτά
για να μην ακουστώ, ενώ εσύ φωνάζεις τις
βρισιές και τις χυδαίες κουβέντες σου, δυνατά. Οσο πιο πέρα ακουστείς τόσο πιο περήφανος θα νιώσεις για τον ανδρισμό σου.
Θέλω να σου μιλήσω για τα χαστούκια
που από σένα έχω φάει στο πρόσωπο, εκείνα που ακόμα όταν τα θυμάμαι νιώθω τον

πόνο. Χαστούκια που μου έδωσες επειδή
ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου.
Εγώ είμαι γυναίκα, ένα ευαίσθητο πλάσμα, που χρειάζεται αγάπη και φροντίδα και
όχι βία.
Εγώ είμαι γυναίκα, πρέπει να είμαι για τον
πατέρα μου αξιέπαινη κόρη, για τη μητέρα
μου να είμαι η μεσολαβήτρια του παραδείσου, για τον αδελφό μου βοήθεια να αναγνωρίσει καλύτερα τη μελλοντική του σύζυγο, για την αδελφή μου έμπιστη και για τον
σύζυγό μου συμπλήρωμα της θρησκείας.
Είμαι περήφανη που είμαι όλα αυτά, αλλά
είναι δύσκολο να ακούω άδικες κουβέντες
ακόμα και από την ίδια μου τη μητέρα: «Μακάρι να ήσουν γιος».
Μια Αφγανή πολλά έχει να πει, αλλά δεν
έχει μάθει να μιλάει. Της λένε πάντα ότι η
γυναίκα πρέπει να μένει σιωπηλή. Δεν πρέπει να φωνάζει ποτέ. Ακόμα κι αν δέχεται
βασανιστήρια, πρέπει να είναι υπομονετική.
Μόνο ο άνδρας φωνάζει, χτυπάει και δεν
μπορεί να κάνει υπομονή.
Η γυναίκα στη χώρα μου δεν είναι ελεύθερη σε τίποτα, δεν αποφασίζει πώς να
ντύνεται ούτε ποιον θα παντρευτεί. Απαγορεύεται να γράψουν το όνομά της στο προσκλητήριο του γάμου. Ακόμα πιο θλιβερό
είναι ότι ούτε μετά από τον θάνατό της την
αναφέρει κανείς με το δικό της όνομα. Στην
ανακοίνωση της κηδείας της αναφέρεται με
τον τίτλο του άντρα ή του γιου της.
Γράφω γι’ αυτούς που θεωρούν τη γυναίκα ντροπή της κοινωνίας και τον άντρα
το ανώτερο φύλο. Μισώ τα βλέμματά σας
γιατί εξαιτίας αυτών των βλεμμάτων δεν
έχω δικαίωμα να εμφανιστώ πουθενά. Γιατί
μου στερείς αυτό το δικαίωμα αντί να ελέγξεις τα βλέμματά σου; Δεν είναι όλα αυτά
αποδείξεις του εγωισμού σου; Δεν πιστεύεις

Μια Αφγανή
γυναίκα είναι
μόνη, χωρίς
να ψάχνει κάποιον
να της γεμίσει
τη μοναξιά, γιατί
δεν εμπιστεύεται
κανέναν. Είναι
κουρασμένη,
χωρίς να ψάχνει
υποστήριξη.
Μια Αφγανή
δεν έχει να
διαλέξει τη ζωή
της, αλλά είναι
καταδικασμένη
να τη ζήσει

ότι χρειάζεται μια δεύτερη ματιά η συμπεριφορά σου; Δεν νομίζεις πως πρέπει να
σπάσουν πια αυτοί οι φράχτες που έχουν
στενέψει τη ζωή μου;
Είναι πολύ δύσκολο να είσαι γυναίκα, να
είσαι άλλη μία αγράμματη μητέρα, που δεν
μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά της και να
ακούσει τα παράπονά τους. Εγώ θα μπορούσα να καταφέρω και να σπουδάσω αν εσύ
δεν μου είχες στερήσει αυτό το δικαίωμα με
τις φανατικές ιδέες που έχεις κληρονομήσει
από την προηγούμενη γενιά σου.
Μου είπες πάντα να φοβάμαι. Δεν μου
είπες ποτέ να μη φοβηθώ ή να νικήσω τους
φόβους μου, να μη δεχτώ το άδικο, να μη
σκύψω το κεφάλι, δεν είπες..., δεν είπες...,
δεν είπες…
Μια Αφγανή γυναίκα είναι μόνη, χωρίς
να ψάχνει κάποιον να της γεμίσει τη μοναξιά, γιατί δεν εμπιστεύεται κανέναν. Είναι
κουρασμένη, χωρίς να ψάχνει υποστήριξη.
Μια Αφγανή δεν έχει να διαλέξει τη ζωή της,
αλλά είναι καταδικασμένη να τη ζήσει.
Ντρέπομαι που η χώρα μου είναι... διάσημη για την αδικία και τη βία. Εγώ είμαι διάσημη λόγω της Φαρχοντέ που την έκαψαν,
λόγω της Ραχσανέ που τη λιθοβόλησαν,
λόγω του χαμόγελου που αποκεφαλίστηκε·
και εγώ μισώ αυτή τη φήμη. Δεν ξέρω πού
θα πάει το μέλλον της γενιάς μου.
Από σένα ως άντρα της πατρίδας μου
ζητώ να αλλάξεις την οπτική σου. Ελπίζω
πως κάποια μέρα θα αλλάξεις, και το λέω
γιατί μπορώ να διαβάσω το μυαλό και το
βλέμμα σου. Αυτή είναι η δύναμή μου και
δεν μπορείς να μου την πάρεις.
Και εσείς, οι γυναίκες της πατρίδας μου,
εύχομαι κάποια μέρα με τη δύναμη του μυαλού να βγείτε από τα βασανιστήρια με ψηλά
το κεφάλι.

ﺳﻭﻭﻻﮐﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ

ﻓﺎﻁﻣﻪ ﺻﺩﺍﻗﺕ

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﺗﺭﻳﻥ ﻭ ﺭﺳﻣﯽ ﺗﺭﻳﻥ ﻏﺫﺍﻫﺎی ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺳﻭﻭﻻﮐﯽ
.ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻣﺎ ﻣﻥ ﺑﺩﻟﻳﻝ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻫﺳﺗﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺍﻣﺩﻡ ﭼﻳﺯی ﺩﺭﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻏﺫﺍی ﺩﻝ ﺍﻧﮕﻳﺯ ﻭ ﺧﻭﺵ ﻁﻌﻡ
 ﺍﺷﺗﻬﺎﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﺁﻥ، ﻧﻣﯽﺩﺍﻧﺳﺗﻡ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻡ ﺩﺍﺷﺗﻡ
. ﻧﺑﻭﺩ
 ﺍﻣﺎ ﻫﻧﻭﺯ ﻫﻡ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﻬﺗﺭ ﻭ ﺍﺷﺗﻬﺎی ﻣﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﺩ
ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺭﺍی ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻭﻭﻻﮐﯽ ﭘﻳﺩﺍ ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻡ ﻭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺍﺯ ﻣﻭﺍﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻭﻭﻻﮐﯽ ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﮐﻧﺟﮑﺎﻭ ﺑﻭﺩﻡ
ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻏﺫﺍ ﺭﻭ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﮐﻧﻡ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﻭﺍﻧﻌﯽ ﺳﺭ ﺭﺍﻩ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ
.
ﭼﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﺳﻠﻣﺎﻥ ﻫﺳﺗﻡ ﻭ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﻭﺷﻳﺩﻥ ﺑﻌﺿﯽ ﻏﺫﺍ ﻫﺎ ﻭ
 ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﻧﻊ ﻭ ﺍﺷﺗﻬﺎی ﻣﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻏﺫﺍ. ﻧﻭﺷﻳﺩﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻣﻧﻭﻉ ﺍﺳﺕ
 ﻣﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻏﺫﺍ ﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩی ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ،
. ﮐﺭﺩ
ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩ ﻭ ﻣﻥ ﻫﻡ ﻣﻁﻠﻊ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻏﺫﺍ ﻭ ﻣﻭﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
. ﻣﯽﺑﺭﻧﺩ ﺷﺩﻡ
ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﺭﺩﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺭ ﺁﺗﻥ ﺭﻓﺗﻳﻡ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻗﺩﻡ ﺯﺩﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮔﺭﺳﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺩﺳﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ
 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻗﺑﻭﻝ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ. ﺭﻓﺗﻥ ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻡ
ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﺭﻓﺗﻳﻡ ﻭ ﻣﻥ ﻫﻡ ﺑﺎ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻭﻭﻻﮐﯽ ﺩﺍﺷﺗﻡ
. ﺑﻪ ﻫﻣﻪ ی ﺍﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﮐﺭﺩﻡ
 ﭼﻭﻥ. ﺳﻭﻭﻻﮐﯽ ﺑﺎ ﮔﻭﺷﺕ ﻣﺭﻍ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﻫﺳﺕ
. ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﮔﻭﺷﺕ ﺧﻭک ﻧﻣﯽﺧﻭﺭﻳﻡ
ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺫﺍ ﺭﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻳﻡ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻭﻝ ﻫﻣﻪ ﺑﻪ ﻁﺭﺯ
ﭘﻳﭼﺵ ﺁﻥ ﻭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩی ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﺭﺩﻳﻡ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺭﻭﻉ
ﺑﻪ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺟﺎﻟﺏ ﺑﻭﺩ ﭼﻭﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭی ﺑﻭﺩ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﮐﻣﯽ ﺳﺧﺕ ﭼﻭﻥ ﻫﻡ ﺑﺯﺭگ ﺑﻭﺩ ﻭ ﻫﻡ ﭘﺭ ﺍﺯ
. ﺳﺱ
ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺷﻣﺯﻩ ﻭ ﺧﻭﺵ ﻁﻌﻡ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻡ

Πρώτη φορά σουβλάκι
Της ΦΑΤΙΜΈ ΣΕΝΤΑΓΆΤ

Ε

να από τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά φαγητά της Ελλάδας είναι το
σουβλάκι. Επειδή είμαι πρόσφυγας,
όταν έφτασα στην Ελλάδα δεν γνώριζα
αυτό το νόστιμο και εύγευστο φαγητό,
αλλά ακόμη και αν το ήξερα, δεν είχα το κουράγιο
να το δοκιμάσω.
Ομως μόλις άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση
τότε ήρθε και η όρεξη. Ωστόσο, ακόμη δεν είχε
τύχει να βρω ένα σουβλάκι και δεν ήξερα με ποια
υλικά φτιάχνεται.
Επειδή είμαι μουσουλμάνα, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτά που μπορώ να φάω ή να
πιω. Ομως, η επιθυμία που είχα για να το δοκιμάσω με έκανε να ασχοληθώ περισσότερο με τα

συστατικά του και έτσι έμαθα πώς ετοιμάζεται.
Μέχρι την ημέρα που πήγαμε βόλτα στην
Αθήνα και μετά από ώρες περπάτημα πείνασα
και πρότεινα στην οικογένειά μου να πάμε σε ένα
εστιατόριο. Δέχτηκαν και πήγαμε. Με τις πληροφορίες που είχα συγκεντρώσει, πρότεινα να φάμε
όλοι σουβλάκι. Η καλύτερη επιλογή για εμάς ήταν
σουβλάκι με κοτόπουλο, γιατί εμείς οι μουσουλμάνοι δεν τρώμε χοιρινό.
Οταν παραγγείλαμε και μας έφεραν, όλοι κοιτούσαμε πώς ήταν τυλιγμένο και πώς ήταν φτιαγμένο. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε.
Ηταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί ήταν η
πρώτη φορά που τρώγαμε κάτι τέτοιο, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολη λόγω του μεγέθους του και
της πολλής σάλτσας που περιείχε. Ηταν εύγευστο
και μου άρεσε πολύ.

ﺑﺭﺍی ﺗﻭ ﻣﻳﻧﻭﻳﺳﻡ؛ﺑﺭﺍی ﺗﻭ ﮐﻪ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺗﻭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺗﺭﺱ
ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻭ ﻧﺳﺑﺕ.ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺗﻭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺩﺍﺷﺗﻡ.ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺭﻓﻬﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ.ﺑﻪ ﻣﻥ ﻧﺩﺍﺷﺗﯽ
ﻓﻘﻁ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺗﺣﻣﻝ.ﺑﺭ ﺭﻭی ﮐﺎﻏﺫ ﺑﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻧﻭﻳﺳﻡ، ﺑﻪ ﺗﻭ ﺑﺯﻧﻡ
.ﮐﺎﻏﺫ ﻫﻡ ﺳﻁﺢ ﺗﺣﻣﻝ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﺩ
 ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ.ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺭﻓﻬﺎﻳﻡ ﮔﻼﻳﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﭼﮕﯽ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺍﺳﺕ
ﺳﻬﻡ ﻏﺫﺍی ﺗﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﻭﺩ ﭼﻭﻥ ﺗﻭ ﭘﺳﺭ ﺑﻭﺩی ﻭﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩ ﻧﻳﺭﻭی
ﺍﻣﺎ ﻣﻥ ﺩﺧﺗﺭﮐﯽ ﺧﺎﻧﻪ، ﭼﻭﻥ ﺗﻭ ﻧﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻭﺩی، ﺑﻳﺷﺗﺭ
ﺁﺭی،ﺩﺧﺗﺭی ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺕ، ﻧﺷﻳﻥ
ﭼﻭﻥ ﻣﺭﺩﺍﻧﯽ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻡ،ﺣﻕ ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﮐﻪ ﮐﻧﺗﺭﻟﯽ ﺑﺭ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻭ ﭼﺷﻣﻬﺎﻳﺷﺎﻥ ﻧﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﻭﻣﻥ ﺍﺯ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺑﺎﺯ
ﺣﺭﻓﻬﺎﻳﻡ ﺭﺍﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺭﺍﻳﺕ ﻣﻳﻧﻭﻳﺳﻡ ﮐﻪ ﺗﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ.ﻣﺎﻧﺩﻡ
ﺗﺣﺻﻳﻠﮑﺭﺩﻩ ی ﻣﻣﻠﮑﺗﻡ ﺑﺎ ﻏﺭﻭﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻳﮑﺭﺩی ﻭﺣﺱ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ
ﺑﻪ ﺗﻭ ﺩﺳﺕ ﻣﻳﺩﺍﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻧﺎﻣﻭﺱ ﺧﻭﺩ
 ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺯﻥ ﺗﺣﺻﻳﻠﮑﺭﺩﻩ ﺍی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻁﺢ. ﻧﻣﻳﭘﺳﻧﺩﻳﺩی
ﺍﻭ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻳﺩﺍﺩی ﻭﻟﯽ ﺧﻭﺍﻫﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﻣﺣﺭﻭﻡ
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺣﻣﻼﺕ ﺗﻭ ﺑﻭﺩﻡ ﺫﻫﻧﻡ ﮐﺟﺎﻫﺎ. ﻣﻳﮑﺭﺩی
ﺣﻣﻼﺕ ﻭﻣﺷﺕ ﻭﻟﮕﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺩﻟﻳﻠﺵ ﺭﺍ، ﮐﻪ ﺳﻳﺭ ﻧﻣﻳﮑﺭﺩ
ﻣﻧﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻧﻘﺩﺭ ﺑﺎ ﻭﻗﺎﺭ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﺑﺎﺩﺍ ﺧﻁﺎﻳﯽ. ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﺳﺗﻡ
ﺣﺗﯽ، ﻣﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺁﻧﻘﺩﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻡ. ﺍﺯ ﺗﻭ ﺳﺭ ﺑﺯﻧﺩ
ﺻﺣﺑﺗﻬﺎی ﻣﻌﻣﻭﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺳﯽ ﺻﺩﺍﻳﻡ ﺭﺍ ﻧﺷﻧﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺗﻭ ﺣﺗﯽ
ﻧﺎﺳﺯﺍﻫﺎ ﻭ ﺩﺷﻧﺎﻣﻬﺎﻳﺕ ﺍﻳﺭﺍﺩی ﻧﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺭﻳﺎﺩ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﯽ
ﻓﺭﻳﺎﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﺭ ﭼﻪ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺻﺩﺍﻳﺕ ﺭﺍ،
ﺑﺷﻧﻭﻧﺩ ﺗﻭ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺭﺩﺗﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻏﻳﺭﺕ ﺗﺭ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﯽ
.ﺁﻳﯽ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﺍﺯ ﺳﻳﻠﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺭﺍﻳﺕ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﻳﻠﺵ ﺗﻭ ﻭ ﺍﻣﺛﺎﻝ ﺗﻭ
. ﺑﻭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﻥ ﻓﺭﻭﺩ ﺁﻣﺩ
ﺳﻳﻠﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺕ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻧﻭﺯ ﺑﺎ ﺑﻳﺎﻧﺵ ﺳﻭﺯﺵ ﺁﻧﺭﺍ
ﺳﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺑﺣﺙ ﺑﺭ ﺳﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺣﺻﻳﻠﻡ. ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺑﺭﺍی ﺳﻳﻠﯽ، ﺯﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻅﺭﻳﻔﻳﺳﺕ، ﻣﻥ ﺯﻧﻡ. ﺍﺯ ﺗﻭ ﺧﻭﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻡ
ﻣﻭﺟﻭﺩی ﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻣﺕ ﺭﻓﺗﺎﺭ، ﺯﺩﻥ ﺁﻓﺭﻳﺩﻩ ﻧﺷﺩﻩ
.ﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﺿﺭﺏ ﻭﺳﻳﻠﯽ،ﮐﺭﺩ
 ﺑﺭﺍی ﻣﺎﺩﺭﻡ،ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﭘﺩﺭﻡ ﺩﺧﺗﺭی ﻗﺎﺑﻝ ﺳﺗﺎﻳﺵ، ﻣﻥ ﺯﻧﻡ
ﺑﺭﺍی ﺑﺭﺍﺩﺭﻡ ﻭﺍﺳﻁﻪ ی ﺷﻧﺎﺧﺕ، ﻭﺍﺳﻁﻪ ی ﺑﻬﺷﺕ ﺯﻳﺭ ﭘﺎﻳﺵ
ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺍﻫﺭﻡ ﻣﺣﺭﻡ ﺍﺳﺭﺍﺭ، ﻫﺭ ﭼﻪ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻫﻣﺳﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺍﺵ
ﻭﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻭﺍﺳﻁﻪ ی، ﺑﺭﺍی ﻫﻣﺳﺭﻡ ﺗﮑﻣﻳﻝ ﮐﻧﻧﺩﻩ ی ﺩﻳﻧﺵ،
ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯ.ﻫﻣﻪ ی ﭼﻳﺯﻫﺎی ﺧﻭﺏ ﺑﺭﺍی ﺍﻁﺭﺍﻓﻳﺎﻧﻡ ﻫﺳﺗﻡ
ﺩﺧﺗﺭ ﺑﻭﺩﻧﺷﺎﻥ ﻣﺗﻧﻔﺭ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﭼﻭﻥ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻻﺩﺗﺷﺎﻥ ﺍﻳﻥ
ﺷﺎﻳﺩ، ﺟﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﻧﻳﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺍی ﮐﺎﺵ ﭘﺳﺭ ﺑﻭﺩی
ﺷﻧﻳﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﺟﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﭼﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩ ﻧﺑﺎﺷﺩ ﻭﻟﯽ
ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻳﺩﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎی ﻧﺎﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩی ﺩﺭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻳﻥ
.ﺩﺧﺗﺭ ﺍﺳﺕ
ﺣﺭﻓﻬﺎ ﻭﮔﻔﺗﻪ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻳﺎﺩ ﻧﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺯﻥ ﻓﻘﻁ ﺳﮑﻭﺕ ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﻳﮏ،ﻳﮏ ﺯﻥ ﻓﺭﻳﺎﺩ ﻧﻣﻳﮑﺷﺩ ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﺩﺗﺭﻳﻥ ﺷﮑﻧﺟﻪ ﻫﺎ
ﺯﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﻳﮏ ﺯﻥ ﻁﺎﻗﺕ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺭﺩ
ﻓﺭﻳﺎﺩ ﻣﻳﮑﺷﺩ ﻳﮏ ﻣﺭﺩ ﺿﺭﺑﻪ ﻭﺳﻳﻠﯽ ﻣﻳﺯﻧﺩ ﻳﮏ ﻣﺭﺩ ﺗﺣﻣﻝ
ﺯﻥ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﻣﻥ ﺣﻕ. ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻳﭻ ﺁﺯﺍﺩی ﻧﺩﺍﺭﺩ. ﻧﻣﻳﮑﻧﺩ
ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ، ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻭﻉ ﭘﻭﺷﺵ ﺧﻭﺩ
ﻳﮏ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺣﺗﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ی ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺵ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺕ.ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺭﺍ ﻫﻡ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻭﺗﺎﺳﻑ ﺑﺭ ﺍﻧﮕﻳﺯ ﺗﺭ ﺍﻳﻥ، ﻋﺭﻭﺳﯽ ﺍﺵ ﻗﻳﺩ ﺷﻭﺩ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻣﻳﻪ ﺗﺭﺣﻳﻡ ﻫﻡ ﻧﺎﻡ ﺯﻥ ﻗﻳﺩ ﻧﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭﺑﺎ ﭘﺳﻭﻧﺩ ﻧﺎﻡ
. ﻫﻣﺳﺭ ﻭﭘﺩﺭ ﺧﻭﺩ ﺧﻭﺍﻧﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺣﺭﻓﻬﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﺭﺩﺍﻧﯽ ﻣﻳﻧﻭﻳﺳﻡ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻳﻪ ی ﻧﻧﮓ
،  ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺗﺎﻥ ﮔﺭﻳﺯﺍﻧﻡ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻳﺩﺍﻧﻧﺩ ﻭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﺳﻝ ﺑﺭﺗﺭ
ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﺩ ﻧﮕﺎﻫﺗﺎﻥ ﻧﺑﺎﺷﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻧﺯﻝ ﺭﺍ
. ﻧﺩﺍﺭﻡ
ﭼﺭﺍ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻥ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻳﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﮐﻧﺗﺭﻝ
ﻣﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﻫﻣﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺑﺭ ﺧﻭﺩ. ﻧﮕﺎﻫﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺩﺳﺕ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﺧﻭﺍﻫﯽ ﺗﻭ ﻧﻳﺳﺕ ؟ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻧﻅﺭ ﺩﺭ ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻭﺭﻓﺗﺎﺭﺗﺎﻥ
.ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﺗﻧﮕﯽ ﺣﺻﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺯﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺍﻳﺩ ﺑﮑﺎﻫﻳﺩ
ﺁﻧﻬﻡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺧﻭﺍﻫﯽ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ، ﺯﻥ ﺑﻭﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﺳﺧﺗﯽ ﺍﺳﺕ
ﻫﺎی ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻧﺕ ﺭﺍ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻧﯽ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺑﯽ ﺳﻭﺍﺩی ﻧﺗﻭﺍﻧﯽ
. ﻭ ﻣﻭﺭﺩ ﺳﺭﺯﻧﺵ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻧﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﮕﻳﺭی
ﻣﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﻭﻟﯽ ﺗﻭ ﺍﻳﻥ، ﺩﺭ ﺟﻭﺍﻧﯽ ﺧﻭﺍﺳﺗﻥ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻥ ﺍﺳﺕ
ﻓﻘﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﻳﮏ ﺳﺭی ﺗﻌﺻﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ،ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻥ ﮔﺭﻓﺗﯽ
. ﻧﺳﻝ ﺑﻪ ﻧﺳﻝ ﺑﻪ ﻣﺭﺩﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻧﺗﻘﻝ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻧﮕﻔﺗﯽ، ﺑﺭﺍﻳﻡ ﮔﻔﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺗﺭﺳﻡ ﺍﺯ ﺗﻭ ﻭﺍﺯ ﺍﻣﺛﺎﻝ ﺗﻭ
ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻧﮕﻔﺗﯽ ﺑﻪ. ﺭﺍﻫﯽ ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭ ﺗﺭﺱ ﻫﺎﻳﺕ ﻏﻠﺑﻪ ﮐﻧﯽ
ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻧﮕﻔﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻅﻠﻡ ﻭﺳﺗﻡ ﺳﺭﺕ. ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻕ ﺑﺭﺧﻳﺯ
ﻧﮕﻔﺗﯽ، ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻧﮕﻔﺗﯽ ﻋﻘﺎﻳﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻠﻧﺩ ﻭﺭﺳﺎ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻥ، ﺭﺍ ﺧﻡ ﻧﮕﻳﺭ
……ﻧﮕﻔﺗﯽ ﻭﻧﮕﻔﺗﯽ
ﻳﮏ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺗﻧﻬﺎﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﮐﺳﯽ ﺑﺭﺍی ﭘﺭ ﮐﺭﺩﻥ
ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﺵ ﻧﻣﯽﮔﺭﺩﺩ ﭼﻭﻥ ﺑﻪ ﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﮐﻧﺩ
ﻳﮏ، ﻳﮏ ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺧﺳﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻳﻪ ﮔﺎﻩ ﻓﮑﺭ ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ.
ﺯﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﺭﺩﻥ
ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺯﻥ ﻭﺩﺧﺗﺭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺧﺟﺎﻟﺕ ﻣﻳﮑﺷﻡ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻪ. ﺍﺳﺕ
. ی ﺷﻬﺭﺕ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﻅﻠﻡ ﺳﺗﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ
ﻣﺷﻬﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻁﻪ ی، ﻣﻥ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺩﺧﺗﺭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺷﻬﻭﺭﻡ
ﻣﻥ ﻣﺷﻬﻭﺭﻡ ﺑﻪ. ﻓﺭﺧﻧﺩﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺗﺵ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﺷﺩ، ﻓﺭﺧﻧﺩﻩ
.ﻭﺍﺳﻁﻪ ی ﺭﺧﺷﺎﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺭﻡ ﻋﺎﺷﻕ ﺷﺩﻥ ﺳﻧﮕﺳﺎﺭ ﺷﺩ
ﻣﻥ ﺯﻥ ﻣﺷﻬﻭﺭﻳﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻁﻪ ی ﺗﺑﺳﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺭﺵ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺷﺩ ﻭ
 ﻭ ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ ﺑﻪ ﮐﺟﺎ.…ﻣﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻣﺷﻬﻭﺭﻳﺕ ﻣﺗﻧﻔﺭﻡ ﻣﺗﻧﻔﺭ
ﻣﯽﺭﺳﺩ ﻧﺳﻝ ﺯﻧﻬﺎی ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻡ
ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻭ ﺍی ﻣﺭﺩ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻡ ﻧﮕﺎﻫﺕ ﺭﺍ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺑﺩﻩ
ﭼﻭﻥ ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﻗﻠﺑﺕ، ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺗﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺧﻭﺍﻫﯽ ﮐﺭﺩ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻗﺩﺭﺕ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺫﻫﻥ ﻭﻧﮕﺎﻫﺕ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺗﻭ
. ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﯽ ﺍﻳﻥ ﻗﺩﺭﺕﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻥ ﺑﮕﻳﺭی
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺷﻣﺎ ﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻡ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻗﺩﺭﺕ ﺗﻔﮑﺭ ﺧﻭﺩ ﺍﺯ ﺯﻳﺭ ﺷﮑﻧﺟﻪ ﻫﺎ ﻭﺗﺑﻌﻳﺽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺗﯽ
..………ﺑﺭﺍﻓﺭﺍﺷﺗﻪ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺁﻣﺩ
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Τα γενέθλιά μου
Τι είναι η γέννηση; Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως την πρώτη ημέρα της δημιουργίας και της ζωής του κάθε πλάσματος στον κόσμο. Οπως η γέννηση ενός αστεριού, ενός
λουλουδιού, μιας πεταλούδας, η γέννηση μιας ελπίδας σε έναν κόσμο γεμάτο απελπισία.
…Η γέννηση ενός παιδιού στην ξενιτιά

που μπήκαν τυχαία στη ζωή μου,
αλλά που έγιναν φίλοι και συνο…δοιπόροι μου
Τα χρόνια που πέρασαν, γνώρισα πολλούς νέους φίλους. Κάποιοι
μου έμαθαν να είμαι καλή και να
παραμένω καλή. Με κάποιους άλλους βίωσα τη θλίψη. Είμαι όμως
σίγουρη ότι οι εικόνες του παρελθόντος δεν θα σβηστούν ποτέ από
τη μνήμη μου, ένα παρελθόν γεμάτο
εμπειρίες, γέλια, δάκρυα, φόβο και
ανησυχίες.
Σε κάθε περίπτωση, το παρελθόν πέρασε, καλώς ή κακώς. Ακόμη
και αν φοβάμαι τις μέρες που θα
έρθουν, ξέρω πως θα είναι γεμάτες εκπλήξεις. Αυτή τη στιγμή τα
κεράκια είναι αναμμένα μπροστά
μου. Εσβησα τα φώτα. Δεν θέλω ο
άνεμος να σβήσει το φως των ευχών μου. Πρέπει να συγκεντρωθώ
πριν σβήσω τα κεράκια. Και τώρα, τη
στιγμή που πρέπει να τα σβήσω, κυριαρχεί μια πικρή θλίψη... Νοσταλγώ
εσένα, την ανάμνησή σου, το γέλιο
σου και τα δάκρυά σου... Μου λείπεις, αγαπημένε. Πες μου ακόμη μια
φορά «Χρόνια πολλά».

Τα γενέθλια είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα! Μια μέρα που
πάντα αγαπούσα. Κάθε χρόνο τη
μέρα των γενεθλίων μου έσβηνα
όλο και περισσότερα κεράκια, για
να πραγματοποιηθούν οι ευχές
μου. Φέτος, όμως, δεν είχα διάθεση να σβήσω κανένα κεράκι, αλλά
θα ήθελα να ανάψω πολλά κεριά
για τον χαμό των ευχών μου. Επειδή με τόσα κεράκια σβησμένα, δεν
υπάρχει κανένα ίχνος ευχής, σαν
να χάθηκα σε μια ρουφήχτρα. Χωρίς στόχους, χωρίς όνειρα, αμήχανη, απελπισμένη.
Η χρονιά που πέρασε δεν ήταν
όμορφη. Αντιθέτως, ήταν οδυνηρή
και περίεργη. Αλλά όλα όσα συνέβησαν, τέλειωσαν. Δεν κατηγορώ
κανέναν για τα μοναχικά μου γενέθλια. Θέλω να ξεκινήσω από την
αρχή, να κάνω ένα νέο ξεκίνημα
για τον εαυτό μου και τις μοναχικές
μέρες μου. Τα γενέθλιά μου πρέπει
να είναι μια καλή ημέρα για μένα.
Πρέπει να ξεχάσω τη μοναξιά και
τη νοσταλγία μου και πρέπει να
γελάσω με την καρδιά μου, πρέπει
να χαμογελάσω στους ανθρώπους

Της ΝΆΤΖΜΙΑ ΧΟΣΣΑΪΝΊ
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ίμαι μία κοπέλα που γεννήθηκα στην ξενιτιά, μετανάστρια. Είμαι, λοιπόν, παιδί
της ξενιτιάς. Χρειάζεται
πολύ κουράγιο, για να γεννηθείς στην ξενιτιά. Χρειάζεται κουράγιο για να κάνεις πως δεν βλέπεις
και δεν ακούς πολλά πράγματα, για
να μη μάθεις ποτέ άλλα και για να
αρνηθείς κάποια άλλα. Και πόσο
σκληρό είναι να είσαι μόνος. Και
κάθε φορά που σε καταβάλλουν
τα πράγματα που δεν είπες και δεν
είδες και κάθε φορά που οι πικρές
μέρες σού στερούν ακόμη και την
ηρεμία, θλίβεσαι καθώς θυμάσαι
ιστορίες από το παρελθόν και αναρωτιέσαι γιατί έπρεπε να έχεις γεννηθεί.
Η γέννηση είναι ένα ερωτηματικό στη ζωή μου, μια αίσθηση άγνωστη. Η μέρα των γενεθλίων μου θα
έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς για
μένα. Θα έπρεπε να ξεχάσω αυτή
την ενοχλητική μοναξιά. Αλλά η
πραγματικότητα είναι πως είμαι
ολομόναχη, αλλά και πως επιθυμώ
να είμαι μόνη. Οπως τα τελευταία
δύο χρόνια πέρασα τα γενέθλιά μου
μέσα στη μοναξιά και στη σιωπή με
όλες αυτές τις δυσκολίες.
Μεγάλωσα ακόμη έναν χρόνο
χωρίς να καταλάβω τίποτα. Μεγάλωσα, έμαθα να έχω υπομονή, και
τώρα είμαι σε θέση να περιμένω
χωρίς να παραπονιέμαι και να ζω
χωρίς όνειρα σε έναν κόσμο γεμάτο
νοσταλγία.

Η τέχνη
Της ΜΊΡΝΑ ΑΣΛΆΝ
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Αριστέα Πρωτονοταρίου
Νάτζμια Χοσσαϊνί
Μαχντιά Χοσσαϊνί

Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα
της εφημερίδας «Απο»δημητικά Πουλιά
εκφράζουν τους
συντάκτες αυτών και
δεν αντικατοπτρίζουν
κατ’ ανάγκη την άποψη του Δικτύου για
τα Δικαιώματα του
Παιδιού, της UNICEF
και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
The opinions expressed in «Migratory Birds» articles
are the authors’ own
and do not necessarily reflect the view
of the Network for
Children’s Rights,
UNICEF’s or European Commission’s.
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α μιλήσω για ένα ταλέντο. Ετσι πιστεύουν
πολλοί άνθρωποι. Ομως για εμένα είναι
ένας τρόπος για να εκφράσω ό,τι είναι μέσα
μου. Μπορεί να είναι χαρά ή λύπη. Μπορεί
να είναι ένα όνειρο.
Η τέχνη θεωρείται το αποτέλεσμα της δημιουργικότητας των ανθρώπων, την οποία εκφράζουν οι καλλιτέχνες.
Είναι αυτό που δεν μπορείς να κρατάς μέσα σου. Πολ’λούς ανθρώπους κάτι τούς αποτρέπει να μιλήσουν γι
αυτά τα συναισθήματά τους, όπως η ντροπή ή η έλλειψη
θράσους ή τόλμης. Σε χώρες που υπάρχουν πολιτικές
αναταραχές και πόλεμος η έκφραση γνώμης και συναισθημάτων γίνεται δευτερεύον ζήτημα.
Από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείς
να βγάλεις τα μέσα σου, η ζωγραφική είναι ο δικός μου.
Η ζωγραφική είναι ένα είδος τέχνης και είναι θαυμάσιο
πράγμα. Ιδέες, όνειρα και φαντασία, που περιστρέφονται στο μυαλό, βρίσκουν χώρο. Οπως όταν γράφεις μία
ιστορία ή σκηνοθετείς μία ταινία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους ζωγράφους δεν μπορούν να εκφράσουν
τα πράγματα που νιώθουν αλλιώς. Γι’ αυτό αναγκάζονται να ζωγραφίζουν. Ο ζωγράφος δεν μπορεί να γίνει
συγγραφέας και ο συγγραφέας δεν μπορεί να γίνει ζωγράφος. Ολοι οι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο για να εκφράσουν και να δημοσιοποιήσουν τη δική τους γνώμη.
Η ζωγραφική βρίσκει πρωτότυπους τρόπους μέσω
της δημιουργικότητας για την έκφραση του νέου. Μέσα
από αυτήν ο ζωγράφος εκφράζει τον εαυτό του, τα συναισθήματά του, ιδέες και καταστάσεις. Δικές του ή της
κοινωνίας του. Με δεξιοτεχνία και ευαισθησία.
ΤΟ ΌΝΟΜΆ ΜΟΥ είναι Μίρνα Τγαν Ασλάν. Είμαι
από τη Συρία. Σπούδασα Νομική και δούλεψα ως
κομμώτρια. Λατρεύω τη ζωγραφική και γενικότερα
την τέχνη. Εφυγα από τη Συρία λόγω του πολέμου
και της καταστροφής. Ηρθα στην Ελλάδα μαζί με τις
αδερφές μου μέσω Τουρκίας, με διακινητές. Υπέφερα
πολύ από όλο αυτό το ταξίδι. Τώρα είμαι πρόσφυγας
στην Ελλάδα και μένω σε μια κατάληψη σχολείου. Είναι δύσκολα. Εχασα την αίσθηση της ιδιωτικής ζωής.
Συμμετέχω στην εφημερίδα για να με ακούσει όλος
ο κόσμος και να μοιραστώ μαζί του τα βιώματά μου.

ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻰ
ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺍﺻﻼﻥ

ﺳﻭﻑ ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻭﻫﺑﺔ ﻫﻰ ﻫﻛﺫﺍ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﺎﺱ  ,ﺃﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻰ ﻓﻬﻰ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺑﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﻓﺭﺡ ﺃﻭ ﺣﺯﻥ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺣﻠﻡ .ﻻ ﺍﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻥ ﺃﻋﺑﺭ
ﻋﻥ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺑﺩﺍﺧﻠﻰ .
ﻟﺩﻯ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺷﺊ ﻳﻣﻧﻌﻬﻡ ﺍﻥ ﻳﺗﻛﻠﻣﻭﺍ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺧﺟﻝ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺟﺭﺋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻼﻡ ,ﺃﻭ ﻣﺛﻼ ﻓﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺍﻟﺗﻰ ﺍﻧﺗﺷﺭﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺍء ﺷﺊ ﺛﺎﻧﻭﻯ .
ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﻧﺢ ﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﻛﻰ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻣﺎ
ﺑﺩﺍﺧﻠﻙ ﻓﺎﻗﺭﺏ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺳﻡ .
ﺍﻟﺭﺳﻡ  :ﺷﺊ ﺭﺍﺋﻊ ﻳﺟﻌﻠﻙ ﺗﺟﺳﺩ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻭﺍﻻﺣﻼﻡ ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺩﻭﺭ
ﻓﻰ ﺫﻫﻧﻙ ﻭﻛﺄﻧﻙ ﺗﻛﺗﺏ ﺭﻭﺍﻳﺎ ﺃﻭ ﺗﺧﺭﺝ ﻓﻳﻠﻡ ﺳﻳﻧﻣﺎﺋﻰ .
ﺇﻧﻧﻰ ﺃﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺳﺎﻣﻳﻥ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺎ
ﻓﻰ ﺩﺍﺧﻠﻬﻡ ﻷﻧﻬﻡ ﻟﻭ ﺍﺳﺗﻁﺎﻋﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺃﻋﻣﺎﻗﻬﻡ ﻓﻌﻧﺩﻫﺎ
ﻟﻥ ﻳﺿﻁﺭﻭﺍ ﻟﻠﺭﺳﻡ .
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺳﺎﻡ ﻟﻥ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﻛﺎﺗﺏ ﻭﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻻﻣﺭ ﻟﻥ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﺭﺳﺎﻣﺎ .
ﻓﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﺷﺭ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭﻋﻥ ﻣﺎ ﺑﺩﺍﺧﻠﻬﻡ .
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ﺭﻭﺯ ﺗﻭﻟﺩ ﻣﻥ

ﻧﺟﻣﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺗﻭﻟﺩ ﭼﻳﺳﺕ؟ ﻣﯽﺗﻭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺁﻓﺭﻳﻧﺵ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﺭﭼﻳﺯی ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﻭﻟﺩ ﻧﺎﻣﻳﺩ؛ﻣﺛﻝ ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ ﺳﺗﺎﺭﻩ،ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ
ﮔﻝ،ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ ﭘﺭﻭﺍﻧﻪ ،ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ
ﺍﻣﻳﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﻧﻳﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﻳﺩی ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻭﻟﺩ
ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﺩﺭ ﻏﺭﺑﺕ...
ﻣﻥ ﺩﺧﺗﺭی ﻫﺳﺗﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﺭﺑﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ
ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺩﻧﻳﺎ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﻡ ﭘﺱ ﻣﻥ ﺩﺧﺗﺭی ﺯﺍﺩﻩ ی ﻏﺭﺑﺕ
ﻫﺳﺗﻡ.ﺗﻭﻟﺩ ﺩﺭ ﻏﺭﺑﺕ ﻳﮏ ﺩﻝ ﺑﺯﺭگ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ؛ ﺩﻟﯽ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺑﻳﻧﯽ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﺭﺍ
ﻧﺷﻧﻭی ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺑﺭﺍﻳﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﺩ ﻭ
ﺣﺗﯽﻳﻪﺍﺯﺣﺳﻳ
ﻧﺟﻣ
ﺧﻳﻠﯽﻧﯽﭼﻳﺯﻫﺎ ﺑﮕﺫﺭی ﻭ ﭼﻘﺩﺭ ﺳﺧﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﺗﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻫﺭﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺧﺳﺗﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﺩﻳﺩﻩ ﻫﺎ
ﺗﻭﻟﺩ ﭼﻳﺳﺕ؟ ﻣﯽﺗﻭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﻫﺭﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺁﺭﺍﻣﺵ ﻅﺎﻫﺭی ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻭ
ﺟﻬﺎﻥ
ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺩﺭ
ﻫﺭﭼﻳﺯی
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺁﻓﺭﻳﻧﺵﺑﺎ ﻭ
ﺭﺍ ﻭ
ﺑﺷﻭی
ﻏﻣﮕﻳﻥ
ﺧﺎﻁﺭﺍﺕ
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی
ﻣﻳﮕﻳﺭﺩ
ﻣﺗﻭﻟﺩ ﺷﻭﻳﻡ ؟
ﺗﻭﻟﺩﺧﻭﺩ ﺑﮕﻭﻳﯽ
 ،ﺑﺎ
ﺳﺗﺎﺭﻩ،ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ
ﺑﺎﻳﺩ ﻳﮏ
ﻧﺎﻣﻳﺩ؛ﻣﺛﻝﭼﺭﺍﺗﻭﻟﺩ
ﺣﺱ
ﭘﺭﻭﺍﻧﻪﺩﺭ،ﻭﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺳﻭﺍﻟﯽ ﺳﺕ
ﺗﻭﻟﺩ
،ﻳﮏﻳﮏ
ﮔﺎﻫﯽﻣﻥﺗﻭﻟﺩ
ﻋﻼﻣﺕﻳﮏ
ﮔﻝ،ﺗﻭﻟﺩ
ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ،ﺭﻭﺯ ﺗﻭﻟﺩﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺧﻭﺏ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﺑﺎﺷﺩ
ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﻭﮐﻧﻡﻳﺎﺍﻣﺎﺗﻭﻟﺩ
ﻧﺎﺍﻣﻳﺩی ﻫﺎ
ﺍﻣﻳﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﻧﻳﺎﻳﯽ ﺍﺯ
ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻡ
ﻏﺭﺑﺕ...
ﮐﻭﺩک
ﻳﮏ
ﺗﻧﻬﺎﻳﻡ  ،ﻭ ﺩﻟﻡ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ
ﺩﺭﮐﻪ ﺗﻧﻬﺎی
ﺍﺳﺕ
ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﺍﻳﻥ
ﺗﻭﻟﺩﻡ ﺩﺭ
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ
...ﺩﺭﺳﺕﺩﺭﻣﺛﻝ ﺍﻳﻥ
ﻣﻥ ﺗﻧﻬﺎ
ﮐﻪ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ
ﺩﻭ ﺑﻪ
ﻏﺭﺑﺕ ﻭ
ﺑﺎﺷﻡﻫﺳﺗﻡ ﮐﻪ
ﺩﺧﺗﺭی
ﻫﺎﻳﺵ...ﻳﮏ
ﺳﺧﺗﯽ
ﻣﻥﻫﻣﻪ
ﮔﺫﺷﺕ ﺑﺎ
ﻏﺭﺑﺕ
ﺯﺍﺩﻩ ی ﻏﺭﺑﺕ
ﺩﺧﺗﺭی
ﺳﮑﻭﺕ ﺍﻡ ﭘﺱ
ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭﺑﺩﻧﻳﺎ ﺁﻣﺩﻩ
ﺁﻥ
ﻫﻳﭻ ﭼﻳﺯی
ﺩﻝ ﺁﻧﮑﻪ
ﺑﺩﻭﻥ
ﺑﺯﺭگ
ﺳﺎﻝ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ؛ﺍﺯﺩﻟﯽ
ﺑﺯﺭگ
ﺷﺩﻡﻳﮏ
ﻏﺭﺑﺕ
ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭ
ﻫﺳﺗﻡ.ﺗﻭﻟﺩ
ﺗﻭﺍﻧﻡ
ﺧﻳﻠﯽﻭ ﻣﯽ
،ﺻﺑﻭﺭ ﺷﺩﻡ
ﺧﻳﻠﯽﺑﺯﺭگ
ﺑﺎﺷﻡ.ﻓﻘﻁ
ﻓﻬﻣﻳﺩﻩ
ﺭﺍ
ﭼﻳﺯﻫﺎ
ﺷﺩﻡ ﻧﺑﻳﻧﯽ ﻭ
ﭼﻳﺯﻫﺎ ﺭﺍ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﻪ
ﺑﺭﺍﻳﺕ ﻓﻘﻁ
ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻧﮑﻧﻡ ﻭ
ﺷﮑﺎﻳﺗﯽ ﻫﻡ
ﺧﻳﻠﯽﻫﻳﭻ
ﺑﻣﺎﻧﻡ ﻭ
ﻣﻧﺗﻅﺭ
ﺯﻧﺩﮔﯽﻭ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﺩ
ﭼﻳﺯﻫﺎ
ﻧﺷﻧﻭی ﻭ
ﻫﺎ.
ﺩﻟﺗﻧﮕﯽ
ﺍﺯ
ﺩﻧﻳﺎﻳﯽ
ﺑﺎ
ﺁﺭﺯﻭﻳﯽ
ﻫﻳﭻ
ﺑﺩﻭﻥ
ﮐﻧﻡ
ﺣﺗﯽﻭﺍﺯ ﺧﻳﻠﯽ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﺑﮕﺫﺭی ﻭ ﭼﻘﺩﺭ ﺳﺧﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﺭﻭﺯی ﮐﻪ
ﺑﺭﺍی ﻣﻥ !
ﺧﺎﺹﮐﻪﺍﺳﺕ
ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ
ﻧﺎﺩﻳﺩﻩ ﻫﺎ
ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺧﺳﺗﻪ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻫﺭﺑﺎﺭ
ﺑﺎﺷﯽ ﻭ
ﺗﻧﻬﺎ
ﺁﺭﺍﻣﺵﺩﺭ ﺭﻭﺯ
.ﻫﺭ ﺳﺎﻝ
ﺩﻭﺳﺕ
ﺗﻭﻟﺩﻡﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻭ
ﻅﺎﻫﺭی ﺍﺕ
ﺩﺍﺷﺗﻡﺗﻠﺦ
ﺭﻭﺯﻫﺎی
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﮐﻪ
ﻫﺭﺑﺎﺭ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ
ﺷﺩﻥ
ﻣﺣﻘﻕ
ﺑﺭﺍی
ﺭﺍ
ﺑﻳﺷﺗﺭی
ﺷﻣﻌﻬﺎی
ﻣﻳﮕﻳﺭﺩ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﺧﺎﻁﺭﺍﺕ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻏﻣﮕﻳﻥ ﺑﺷﻭی ﻭ
ﺧﻭﺍﻫﺩ ﻫﻳﭻ ﺷﻣﻌﯽ
ﻣﺗﻭﻟﺩﻧﻣﯽ
ﺍﻣﺳﺎﻝ ﺩﻟﻡ
ﺑﮕﻭﻳﯽ.ﺍﻣﺎ
ﺧﻭﺩ ﻣﯽﮐﻧﻡ
ﺧﺎﻣﻭﺵ
ﺷﻭﻳﻡ ؟
ﭼﺭﺍ ﺑﺎﻳﺩ
 ،ﺑﺎ
،ﻳﮏ ،ﺩﻟﻡ
ﻣﻥ ﮐﻧﻡ
ﺧﺎﻣﻭﺵ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ
ﻣﺣﻘﻕ
ﺗﻭﻟﺩﺑﺭﺍی
ﺭﺍ
ﺣﺱ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺷﺩﻥﺳﺕ ﺩﺭ
ﺳﻭﺍﻟﯽ
ﻋﻼﻣﺕ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ
ﻣﺭگ
ﺑﺭﺍی
ﺭﺍ
ﺯﻳﺎﺩی
ﺷﻣﻌﻬﺎی
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ
ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ،ﺭﻭﺯ ﺗﻭﻟﺩﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺧﻭﺏ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﺑﺎﺷﺩ
ﻫﻡ
ﺁﺯﺍﺭ ﺍﻳﻥ
ﭼﻭﻥ ﺑﺎ
ﺍﻳﻥﮐﻧﻡ.
ﺭﻭﺷﻥ
ﺑﺎﺯ ﺍﻣﺎ
ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻡ
ﺷﻣﻊﻓﺭﺍﻣﻭﺵ
ﻫﻣﻪﺭﺍ ﻫﻡ
ﺩﻫﻧﺩﻩ
ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ
ﺑﺎﻳﺩ
ﮔﺭﺩﺍﺑﯽ
ﺩﻟﻡ ﺩﺭ
ﺍﻧﮕﺎﺭﻭ ﮐﻪ
ﻧﻳﺳﺕ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ
ﺍﻳﻥ ﺍﺯ
ﺧﺑﺭی
ﻫﻳﭻ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ
ﺗﻧﻬﺎﻳﻡ ،
ﺗﻧﻬﺎی
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ
ﻣﺛﻝ،ﺑﯽ
ﻫﺩﻑ
ﺑﺎﺷﻡ ﺍﻡ...ﺑﯽ
ﺗﻧﻬﺎﺍﻓﺗﺎﺩﻩ
ﻋﻅﻳﻡ
ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻭﻟﺩﻡ ﺩﺭ
...ﺩﺭﺳﺕ
ﮐﻪ
ﺭﻭﻳﺎ،ﺳﺭﺩﺭﮔﻡ،ﻧﺎﺍﻣﻳﺩ…
ﮔﺫﺷﺕ ﺑﺎ ﻫﻣﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎﻳﺵ...ﻳﮏ
ﻏﺭﺑﺕ ﻭ ﺳﮑﻭﺕ
ﺧﻳﻠﯽ
ﻧﺑﻭﺩ!ﺑﻠ
ﺑﺩﻭﻥﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺷﺩﻡﻓﻭﻕ
ﺑﺯﺭگﺳﺎﻝ
ﺩﻳﮕﺭﮔﺫﺷﺕ
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺁﻥ
ﮑﻪ ﺍﺯ
ﭼﻳﺯی
ﺁﻧﮑﻪﺍیﻫﻳﭻ
ﺳﺎﻝ
ﺑﻭﺩ ﻭﺗﻣﺎﻡ
ﺷﺩﻡﺍﻣﺎ ﻫﺭ
ﻋﺟﻳﺏ!
ﺩﺭﺩﻧﺎک ﺑﻭﺩ
ﻫﻡ
ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻡ
ﭼﻪﺷﺩﻡ
،ﺻﺑﻭﺭ
ﺑﺎﺷﻡ.ﻓﻘﻁ ﻭﺑﺯﺭگ
ﻓﻬﻣﻳﺩﻩ
ﺩﺭ ﺗﻭﻟﺩ
ﻣﻘﺻﺭﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺧﻭﺩﻭ ﻓﻘﻁ
ﻏﺭﻳﺑﺎﻧﻪﻧﮑﻧﻡ
ﺷﮑﺎﻳﺗﯽ ﻫﻡ
ﮐﺱ ﻭﺭﺍﻫﻳﭻ
ﺷﺩ.ﻫﻳﭻﺑﻣﺎﻧﻡ
ﻣﻧﺗﻅﺭ
ﺷﺭﻭﻉﻫﺎ.ﺟﺩﻳﺩ
ﻳﮏ
ﮐﻧﻡ
ﺷﺭﻭﻉ
ﺧﻭﺍﻫﻡ
ﻣﯽ
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ.ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﮐﻧﻡ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻳﭻ ﺁﺭﺯﻭﻳﯽ ﺑﺎ ﺩﻧﻳﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺩﻟﺗﻧﮕﯽ
ﺗﻭﻟﺩﻡ
ﺍﻡ.ﺭﻭﺯ
ﻏﺭﻳﺑﺎﻧﻪ
ﺧﻭﺩﻡ ﻭ
ﺑﻪ
ﺭﻭﺯی ﮐﻪ
ﻣﻥ !
ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺑﺭﺍی
ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺕ
ﺧﺎﻁﺭ ﺭﻭﺯ
ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ
ﺗﻭﻟﺩﻡﻭ ﺩﻟﺗﻧﮕﯽ
ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ
ﺑﺎﻳﺩ
!ﺑﺎﻳﺩﺩﺭﺍﻳﻥﺭﻭﺯ
ﺑﺎﺷﺩﺳﺎﻝ
ﺑﺭﺍﻳﻡ.ﻫﺭ
ﺧﻭﺑﯽﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺭﻭﺯﺩﻭﺳﺕ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ ﺑﺯﻧﻡ
ﺷﺩﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﻟﺑﺧﻧﺩ
ﻣﺣﻘﻕﺧﻧﺩﻡ ،
ﺑﺭﺍی ﺩﻝ ﺑ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻪ
ﺑﻳﺷﺗﺭیﺑﺎﻳﺩ
ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﮐﻧﻡ
ﺭﺍ
ﺷﻣﻌﻬﺎی
ﺩﻭﺳﺕ
ﺯﻧﺩﮔﻳﻡ
ﺍﻣﺳﺎﻝﻭﺍﺭﺩ
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ
ﻣﯽﮐﻪ
ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﯽ
ﺑﻪ
ﺍﻣﺎ ﺷﻣﻌﯽ
ﺷﺩﻧﺩﻫﻳﭻ
ﺧﻭﺍﻫﺩ
ﺩﻟﻡ ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻡﻧﺎ.ﺍﻣﺎ
ﺧﺎﻣﻭﺵ
ﻫﻣﺭﺍﻩ…
ﺍﻧﺩ ﻭ
ﻣﺣﻘﻕ ﺷﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻡ  ،ﺩﻟﻡ
ﺑﺭﺍی
ﺭﺍ
ﻣﺭگ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
ﮔﺫﺷﺕ ﺑﺎ
ﻋﻣﺭﻡ
ﺷﻣﻌﻬﺎی ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩﺳﺎﻝ ﻫﺎﻳﯽ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ
ﺑﺭﺍی
ﺯﻳﺎﺩی ﺭﺍ
ﺑﻭﺩﻥﻫﻡﻭ
ﺷﻣﻊﻫﺎ ﺧﻭﺏ
ﺑﻌﺿﯽ
ﮐﻧﻡ .ﺷﺩﻡ
ﺭﻭﺷﻥ ﺁﺷﻧﺎ
ﺯﻳﺎﺩی
ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺑﺎﺯ
ﮐﻧﺎﺭﻫﻣﻪ
ﭼﻭﻥﺩﺭﺑﺎ ﺍﻳﻥ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺍﺯ
ﻭ
ﮔﺭﻓﺗﻡ
ﻳﺎﺩ
ﺭﺍ
ﻣﺎﻧﺩﻥ
ﺧﻭﺏﺧﺑﺭی ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ ﻧﻳﺳﺕ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺍﺑﯽ
ﻫﻳﭻ
ﺗﺻﻭﻳﺭ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ ﺍﺯ
ﻣﻁﻣﺋﻧﻡ
ﺩﻳﺩﻡ.ﺍﻣﺎ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺗﯽ
ﻫﺩﻑ ،ﺑﯽ
ﺍﻡ...ﺑﯽ
ﺍﻓﺗﺎﺩﻩ
ﻋﻅﻳﻡ
ﻧﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﺭ ﺍﺯ
ﮔﻭﺷﻪ ﺫﻫﻧﻡ ﭘﺎک
ﺭﻭﻳﺎ،ﺳﺭﺩﺭﮔﻡ،ﻧﺎﺍﻣﻳﺩ…
،ﺧﻧﺩﻩ،ﮔﺭﻳﻪ،ﺗﺭﺱ،ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ.
ﺧﺎﻁﺭﻩﮐﻪ ﮔﺫﺷﺕ ﺳﺎﻝ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍی ﻧﺑﻭﺩ!ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻳﻠﯽ
ﺳﺎﻟﯽ
ﺗﻣﺎﻡﺑﺭﺍی
ﺑﻭﺩﺑﺎﻳﺩ
ﭼﻪ ﺍﻧﺩ
ﮔﺫﺷﺗﻪ
ﻋﺟﻳﺏ!ﻳﺎ ﺑﺩ
ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻭﻫﺎﺧﻭﺏ
ﺑﻬﺭ ﺣﺎﻝ
ﺍﻣﺎ ﻫﺭ
ﺩﺭﺩﻧﺎک ﺑﻭﺩ
ﻫﻡ
ﻣﻘﺻﺭﮐﻪ ﻣﯽ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ
ﺗﻭﻟﺩﺍﺯ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻭ
ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﺁﻳﻧﺩﻩ
ﻏﺭﻳﺑﺎﻧﻪ ﺧﻭﺩ
ﮐﻧﻡﺭﺍﺑﺎ ﺩﺭ
ﻓﮑﺭﮐﺱ
ﺷﺩ.ﻫﻳﭻ
ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ
ﻏﺎﻓﻠﮕﻳﺭ
ﻣﺭﺍ
ﮐﻪ
ﺩﺍﻧﻡ
ﻣﯽ
ﻭ
ﺗﺭﺳﻡ
ﻣﯽ
ﺁﻳﻧﺩ
ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ.ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽﺧﻭﺍﻫﻡ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﻡ ﻳﮏ ﺷﺭﻭﻉ ﺟﺩﻳﺩ
ﮐﺭﺩ.
ﺧﺎﻁﺭ ﺧﻭﺩﻡ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻏﺭﻳﺑﺎﻧﻪ ﺍﻡ.ﺭﻭﺯ ﺗﻭﻟﺩﻡ
ﺑﻪ
ﻫﺳﺗﻧﺩ،ﭘﻧﺟﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻣﻥ
ﺭﻭﺑﺭﻭی
ﺩﻟﺗﻧﮕﯽ
ﺭﻭﺷﻥ ﺍﻳﻥ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﻭ
ﺑﺎﺷﺩ !ﺑﺎﻳﺩ
ﺷﻣﻌﻬﺎﺧﻭﺑﯽ
ﺣﺎﻻﺭﻭﺯ
ﺑﺎﻳﺩ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ
...ﺑﺎﺩﮐﻧﻡﻧﺑﺎﻳﺩ
ﺑﺳﺗﻪ ﺍﻡ
ﺧﺎﻣﻭﺵﺑﺯﻧﻡ
ﺑﺎﻳﺩ ﻟﺑﺧﻧﺩ
ﺭﻭﺷﻧﺎﻳﯽﺩﻝ ﺑﺧﻧﺩﻡ ،
ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﺗﻪ
ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ
ﺭﺍ
ﺑﺎﻳﺩﺍﻣﺎﺧﻭﺏ
ﺯﻧﺩﮔﻳﻡ ﻫﺎ
ﻭﺍﺭﺩﺍﻳﻥ ﺷﻣﻊ
ﮐﺭﺩﻥ
ﺑﺭﺍیﻧﺎﻓﻭﺕ
ﮐﻧﺩ ﻭ ﻣﻥ
ﺩﻭﺳﺕ
ﺷﺩﻧﺩ
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ
ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ
ﻫﻣﺭﺍﻩﻭ…ﺣﺎﻻ ﺳﮑﻭﺕ ﺗﻠﺧﯽ ﺳﺕ ﻟﺣﻅﻪ ی
ﺗﻣﺭﮐﺯ ﮐﻧﻡ
ﺍﻧﺩ ﻭ
ﺗﻭ،ﺧﻧﺩﻩ
ﺗﻭ،ﻳﺎﺩ
ﻫﺎ...ﺩﻟﺗﻧﮕﻳﻡ ﺑﺭﺍی
ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
ﮔﺫﺷﺕ ﺑﺎ
ﺷﻣﻊﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻣﺭﻡ
ﺷﺩﻥﻫﺎﻳﯽ
ﺧﺎﻣﻭﺵﺳﺎﻝ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﺗﻧﮓ ﻭﺷﺩﻩ
ﺑﻌﺿﯽﺩﻟﻡ
ﮐﻧﺎﺭﻣﻥ …
ﺍﺷﮏ
ﺗﻭ،ﺑﻐﺽ
ﻫﺎی
ﺑﺭﺍﻳﺕ ﺑﻭﺩﻥ
ﻫﺎ ﺧﻭﺏ
ﺷﺩﻡﻭ ﺩﺭ
ﺯﻳﺎﺩی ﺁﺷﻧﺎ
ﺭک(
ﻣﺑﺎ
)ﺗﻭﻟﺩﺕ
ﺑﮕﻭ:
ﻣﻥ
ﺑﻪ
ﺩﻳﮕﺭ
ﻳﮑﺑﺎﺭ
ﺟﺎﻧﻡ
ﺧﻭﺏ ﻣﺎﻧﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﮔﺭﻓﺗﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺗﯽ ﺩﻳﺩﻡ.ﺍﻣﺎ ﻣﻁﻣﺋﻧﻡ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ ﺍﺯ
ﮔﻭﺷﻪ ﺫﻫﻧﻡ ﭘﺎک ﻧﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﺭ ﺍﺯ
ﺧﺎﻁﺭﻩ ،ﺧﻧﺩﻩ،ﮔﺭﻳﻪ،ﺗﺭﺱ،ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ.
ﺑﻬﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻫﺎﺧﻭﺏ ﻳﺎ ﺑﺩ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی
ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻓﮑﺭ ﮐﻧﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺁﻳﻧﺩ ﻣﯽﺗﺭﺳﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﺭﺍ ﻏﺎﻓﻠﮕﻳﺭ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ
ﮐﺭﺩ.
ﺣﺎﻻ ﺷﻣﻌﻬﺎ ﺭﻭﺑﺭﻭی ﻣﻥ ﺭﻭﺷﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ،ﭘﻧﺟﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺳﺗﻪ ﺍﻡ ...ﺑﺎﺩ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺭﻭﺷﻧﺎﻳﯽ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻭﺵ
ﮐﻧﺩ ﻭ ﻣﻥ ﺑﺭﺍی ﻓﻭﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﺷﻣﻊ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺧﻭﺏ
ﺗﻣﺭﮐﺯ ﮐﻧﻡ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺳﮑﻭﺕ ﺗﻠﺧﯽ ﺳﺕ ﻟﺣﻅﻪ ی
ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺷﺩﻥ ﺷﻣﻊ ﻫﺎ...ﺩﻟﺗﻧﮕﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﺗﻭ،ﻳﺎﺩ ﺗﻭ،ﺧﻧﺩﻩ
ﻫﺎی ﺗﻭ،ﺑﻐﺽ ﻭ ﺍﺷﮏ ﻣﻥ … ﺩﻟﻡ ﺑﺭﺍﻳﺕ ﺗﻧﮓ ﺷﺩﻩ
ﺟﺎﻧﻡ ﻳﮑﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺑﮕﻭ) :ﺗﻭﻟﺩﺕ ﻣﺑﺎﺭک(

ﺭﻭﺯ ﺗﻭﻟﺩ ﻣﻥ
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Tου ΜΟΧΑΜΆΝΤ ΡΕΖΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Σ

τις 26/7/2017, στο Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας,
γνώρισα τον κύριο Νασρουντίν Νιζαμή, τον διευθυντή
Επικοινωνίας του περιοδικού
Solomon, για να του πάρω μια συνέντευξη
σχετικά με τη ζωή του στο παρελθόν.

O Νασρουντίν Νιζαμή
και η απίστευτη ιστορία του
Αυτή τη φορά, όμως, το πήρα απόφαση
ότι θα μείνω στην Ελλάδα. Δούλεψα 20
μήνες σε ένα νησί. Βελτίωσα τα ελληνικά
μου και αποφάσισα να πάω στην Αθήνα
για να συνεχίσω τις σπουδές μου, όπου
άρχισα να δουλεύω ως διερμηνέας σε διάφορους οργανισμούς, όπως ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης (ΙΟΜ) και το
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
(GCR). Εκανα σπουδές στην Ελληνική Ιστορία, Πολιτισμό και Γλώσσα.
Το 2015, για να βοηθήσω τους μετανάστες, δημιούργησα τον ιστότοπο «Refugee
Welcome» και διαμέσου αυτού γνώρισα τον
κύριο Φάνη, που είναι ο διευθυντής του διαδικτυακού ειδησεογραφικού πρακτορείου Solomon και χάρη σ’ αυτόν βρήκα δουλειά σε αυτό το περιοδικό. Στο περιοδικό
Solomon γράφουμε διάφορα άρθρα από
διάφορες χώρες. Υπάρχουν εργαζόμενοι
από πολλές χώρες, όπως το Αφγανιστάν,
την Ελλάδα, το Πακιστάν, την Κίνα κ.λπ.,
που εργάζονται εθελοντικά.

Θα σας παρακαλούσα να μας διηγηθείτε εν συντομία τη ζωή σας.
Είμαι ο Νασρουντίν Νιζαμή από το Αφγανιστάν, από την επαρχία Νανγκαράρ.
Τελείωσα το Λύκειο στο Αφγανιστάν και
έχω ήδη δουλέψει με Η/Υ και λογισμικό
software, hardware και έχω επίσης εργαστεί ως ράφτης, γιατί από τότε που ήμουν
παιδί ήθελα να πληρώσω μόνος τις σπουδές μου.
Για ποιους λόγους θελήσατε να ταξιδέψετε στην Ευρώπη;
Οπως οι περισσότεροι άνθρωποι στον
κόσμο γνωρίζουν, στο Αφγανιστάν υπάρχουν πολλά προβλήματα ασφάλειας. Την
εποχή που έφυγα, υπήρχαν προβλήματα
ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα αλλά και
προβλήματα έλλειψης ελευθερίας τόσο
για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες.
Η βασική αιτία του ταξιδιού μου δεν ήταν
οικονομικής φύσης, αλλά κυρίως η κόπωση
από τη ζωή στο Αφγανιστάν και η έλλειψη
βασικών αγαθών για να ζήσει κανείς καλά
και να σπουδάσει. Εζησα για ένα διάστημα
στο Πακιστάν και εκεί ήδη βίωσα την εμπειρία του μετανάστη.
Αφηγηθείτε μας από την αρχή το ταξίδι σας στην Ευρώπη και τις δυσκολίες
που αντιμετωπίσατε.
Το 2007, οι δύσκολες συνθήκες ζωής
στο Αφγανιστάν με οδήγησαν στην απόφαση να αλλάξω τη ζωή μου. Ζήτησα από τον
ξάδερφό μου που ζει στην Αγγλία να με βοηθήσει να πάω εκεί. Ξεκίνησα το ταξίδι μου
με πρώτο μου σταθμό το Πακιστάν. Επειτα,
πέρασα παράνομα στο Ιράν, την Τουρκία
και στο ελληνικό νησί της Σάμου, ακολουθώντας μια φρικτή θαλάσσια διαδρομή.
Για να φτάσω στην Ελλάδα από το Αφγανιστάν, πέρασα δύο μήνες σε διαδρομές
δύσκολες και επικίνδυνες. Εμεινα 15 μέρες στον χώρο υποδοχής προσφύγων της
Σάμου. Η ελληνική αστυνομία μού πήρε
ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα και μου

Η ελπίδα ήταν αρκετή για να φτάσει ο Νασρουντίν εδώ που είναι σήμερα

έδωσε ένα χαρτί, σύμφωνα με το οποίο είχα
περιθώριο ενός μήνα για να φύγω από την
Ελλάδα. Αφού έμεινα λίγο καιρό στη Σάμο,
έφτασα στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της
Ελλάδας.
Ομως, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν
πολλές οργανώσεις για τη βοήθεια των
μεταναστών. Πέρασα μία εβδομάδα στους
ξενώνες της Αθήνας και μετά πήγα στην
Πάτρα για να περάσω στην Ιταλία. Ομως οι
συνθήκες ήταν πιο δύσκολες εκεί. Για έναν
μήνα, δεν υπήρχε κανένα μέρος για να κοιμηθώ και κρεβάτι μου έγιναν οι άκρες των
δρόμων. Τελικά, έφτασα στην Ιταλία, κρυμμένος σε ένα φορτηγό μέσα σε ένα καράβι
για 36 ώρες. Αγόρασα ένα εισιτήριο τρένου
και έφτασα στη Γαλλία.
Πέρασα 15 μέρες σε ένα δάσος στο Καλέ
και τελικά έφτασα στην Αγγλία. Εκεί ζήτησα άσυλο αλλά έπειτα από 8 μήνες, τον Ιού-

λιο του 2008, το αίτημά μου απορρίφθηκε
εξαιτίας των δακτυλικών αποτυπωμάτων
που είχα δώσει στην Ελλάδα. Με έστειλαν
πίσω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα άρχισα
να δουλεύω χάρη σε έναν φίλο και άρχισα
να μαθαίνω τη γλώσσα. Εναν χρόνο μετά,
όμως, καθώς δεν ήμουν ευχαριστημένος
από τις συνθήκες της ζωής, αποφάσισα με
τον φίλο μου να φύγουμε από την Ελλάδα.
Ηταν Ιούνιος του 2009. Αλλά αυτή τη
φορά, ακολούθησα τις διαδρομές μέσω
ξηράς. Ξεκίνησα το ταξίδι μέσω των Βαλκανίων και αφού αντιμετώπισα προβλήματα, όπως επιθέσεις από ληστές στη
Σερβία, την κλοπή των χρημάτων και τη
σύλληψή μου από την αστυνομία, τελικά
έφτασα στην Αυστρία. Μετά από πέντε μήνες, αντιμετώπισα το ίδιο πρόβλημα που
είχα στην Αγγλία και με ξαναέστειλαν στην
Ελλάδα.

Τελικά, αφού περάσατε πολλές και
επώδυνες δοκιμασίες σε αυτές τις μεγάλες και κουραστικές διαδρομές, πώς
είναι η ζωή σας τώρα;
Λοιπόν, τώρα είμαι ικανοποιημένος από
τη ζωή μου. Ισως δεν πέτυχα τον βασικότερο στόχο μου, αλλά με πολλή προσπάθεια,
καθημερινά τον πλησιάζω όλο και περισσότερο.
Εχετε κάποια συμβουλή να δώσετε
στους σημερινούς πρόσφυγες.
Η συμβουλή που θα τους έδινα είναι να
μην απελπίζονται ποτέ και να προσπαθούν
κάθε μέρα να φτάσουν στον στόχο τους με
θετική σκέψη. Να παραδειγματίζονται από
τα λάθη τους και να μην τα επαναλαμβάνουν.
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«Ράδιο
Πικραλίδα»
ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΌ ραδιόφωνο των
ανήσυχων εφήβων του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού είναι εδώ! Κάθε
φορά και ένα ενδιαφέρον θέμα με πολλές
όμορφες φωνές και ποικίλες απόψεις για
να τις ακούσετε! Για να μαθαίνετε τα νέα
του «Ράδιο Πικραλίδα» δεν έχετε παρά να
παρακολουθείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (www.ddp.gr) αλλά και τη σελίδα
μας στο facebook.
Με την υποστήριξη της UNICEF και τη
χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ﺭﺍﺩﻳﻭ ﻗﺎﺻﺩک

ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺭﺍﺩﻳﻭی ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ
ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﺳﺕ! ﻫﺭ ﺑﺎﺭ
 ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﺻﺩﺍﻫﺎی،ﻳﮏ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺟﺎﻟﺏ
ﺯﻳﺑﺎ ﻭ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺗﺎ
!ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻭﺵ ﻓﺭﺍ ﺩﻫﻳﺩ
،ﺑﺭﺍی ﻣﻁﻠﻊ ﺷﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﻗﺎﺻﺩک
"ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺕ ﻧﺳﺧﻪ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮏ "ﺷﺑﮑﻪ
 ﻭ ﻳﺎ ﺻﻔﺣﻪ ﻣﺎ ﺩﺭwww.ddp.gr
.ﻓﻳﺳﺑﻭک ﺭﺍ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﮐﻧﻳﺩ
ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ ﻭ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﺩﻧﯽ ﻭ ﮐﻣﮑﻬﺎی ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ
ﺍﺭﻭﭘﺎ

Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό φίλο
Νασρουντίν Νιζαμή για τον χρόνο που μας
αφιέρωσε. Του εύχομαστε ό,τι καλύτερο.

""ﺭﺍﺩﻳﻭ ﺍﻟﻬﻧﺩﺑﺎء

ﻫﻧﺎ ﻣﺣﻁﺔ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﺇﺫﺍﻋﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻷﻧﺗﺭﻧﺕ
!!!ﻟﻠﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ ﺑﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺻﻭﺍﺕ.ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣﺭﺓ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺟﺩﻳﺩ
. ﺃﻓﻛﺎﺭ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄﻧﺗﻅﺎﺭﻛﻡ ﻟﺳﻣﺎﻋﻬﺎ. ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﺍﻟﻬﻧﺩﺑﺎء ﻟﻳﺱ ﻋﻠﻳﻛﻡ
ﺳﻭﺍ ﺃﻥ ﺗﺗﺎﺑﻌﻭﻧﺎ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻷﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻰ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ
www.ddp.gr
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺣﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻟﻔﻳﺱ ﺑﻭﻙ
ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ ﻭﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
.ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ

Πατίνια! Η αγαπημένη μου συνήθεια
Της ΧΑΤΖΆΡ ΑΖΙΖΊ
ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ και το πιο διασκεδαστικό χόμπι για εμένα είναι τα
πατίνια. Μου έχουν κινήσει το ενδιαφέρον και θα ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα γι’ αυτά. Στην
αρχή, όταν δεν ήμουν ακόμη εξοικειωμένη, ήταν δύσκολο να έχω τον
έλεγχο. Αλλά με πολλή εξάσκηση
βελτιώθηκα γρήγορα. Στις αργίες,
πηγαίνω στο πάρκο κοντά στο σπίτι
μας, κάνω πατίνια και περνάω πολύ
όμορφα.
Οταν ήμουν στο Αφγανιστάν,
ονειρευόμουν τα δικά μου πατίνια,
αλλά η κατάσταση δεν μου το επέτρεψε. Οταν ήρθα εδώ, ζήτησα από
τη μητέρα μου να μου αγοράσει πατίνια για να μπορέσω να μάθω και
να εξασκηθώ. Μου φάνηκαν εύκολα και έμαθα γρήγορα. Μερικές φορές, όταν πηγαίνω με τους φίλους
μου στο πάρκο, δείχνουν και αυτοί
ενδιαφέρον και θέλουν να δοκιμάσουν. Αλλά τους φαίνεται δύσκολο
έως και αδύνατον.

Το χόμπι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Προσφέρει ευχαρίστηση
και συγκινήσεις. Δυναμώνει τους
μυς και, αν συνοδεύεται από μουσική, προσφέρει ζωντάνια και συναίσθημα. Και γι’ αυτόν τον λόγο
τα πατίνια είναι αξιολάτρευτα.
Ετσι κι εγώ, όταν κάνω πατίνια,
ακούω πάντα μουσική και αισθάνομαι καλά. Δεν κουράζομαι ούτε
και βαριέμαι ποτέ. Αντίθετα, νιώθω καλά κάθε φορά.
Θα προσπαθήσω να βελτιωθώ
και να ασχοληθώ επαγγελματικά.
Για τα άτομα που ξεκινάνε από το
μηδέν, είναι υποχρεωτικό να έχουν
κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες κ.λπ. Τα πατίνια απαιτούν
ισορροπία και θάρρος. Στην αρχή
όλοι φοβόντουσαν να μην πέσω
και χτυπήσω άσχημα. Σιγά σιγά,
όμως, με τη βοήθεια του αδερφού
μου, έμαθα. Κι εγώ έπρεπε να μάθω
να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου.
Προτείνω, αν δεν έχετε κάνει ποτέ
πατίνια, να δοκιμάσετε μια φορά.
Θα σας αρέσει σίγουρα.

Ισορροπία,
μια μαγική λέξη
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ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺻﺑﺢ ﺩﺭ
ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ﺁﺗﻥ
 ﮔﺭﻭﻫﯽ ﺍﺯ،۲۰۱۷  ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﺎﻝ۲۶ ﺭﻭﺯ ﺟﻣﻌﻪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ "ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺍﺯ ﺑﺧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ
 ﺑﻪ،ﭘﺭﻭﺭﺵ ﺳﻧﻳﻥ ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ﺁﺗﻥ
ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﻧﺗﺷﺭ ﺷﺩﻩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﮔﻔﺗﮕﻭ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ "ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺩﺭ
 ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﺑﺭﺍی ﺑﭼﻪ ﻫﺎی: "ﻣﺣﻳﻁ ﺑﺎﺯ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻗﺷﺎﺭ ﺁﺳﻳﺏ ﭘﺫﻳﺭ" ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻟﮑﺳﺎﻧﺩﺭﺍ
. ﺗﺑﺎﺩﻝ ﮐﻧﻧﺩ،ﺁﻧﺩﺭﻭﺳﻭ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﻧﺣﺻﺭ ﺑﻪ ﻓﺭﺩی ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ
.ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﻳﮏ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎﺱ ﺣﺎﺻﻝ ﻧﻣﻭﺩﻳﻡ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺣﻭﻁﻪ ﺍی ﺷﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ
 ﺑﺭﺍی ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ.ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻳﻭﺳﺗﻳﻡ
.ﻣﻠﯽ ﺁﺗﻥ ﻫﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﻧﺣﺻﺭ ﺑﻪ ﻓﺭﺩی ﺑﻭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ
ﺩﺭ ﻣﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ
: ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺯﻳﺭ ﺭﺍ ﺫﮐﺭ ﮐﺭﺩﻧﺩ،ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻧﺩ
"ﺩﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺗﺭﻫﺎ ﺭﻭﺑﺭﻭ ﺷﺩﻳﻡ ﺍﺣﺳﺎﺱ
( ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﯽ ﺁﻣﺩ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ...) ﺳﺭﺩﺭﮔﻣﯽ ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺗﺟﺭﺑﻳﺎﺕ
ﺷﺧﺻﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﺭﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﺍﺣﺳﺎﺳﯽ
 ﺑﻪ ﻫﻳﺟﺎﻥ ﺁﻣﺩﻳﻡ ﺍﺯ.ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﻧﻣﯽ ﮔﺫﺍﺭﻧﺩ
ﺗﻣﺎﻡ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﻫﻧﻭﺯ ﻫﺭ ﺭﻭﺯﻩ
 ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻓﺭﺻﺕ.ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ
ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺭﻑ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ
 ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﯽ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻡ ﺍﺯ.ﮐﻧﻧﺩ
ﭼﻳﺯﻫﺎی ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺎﻳﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺳﺎﻳﻝ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﺗﺭی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ
ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻳﮏ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻔﺗﻧﺩ ﻫﻣﺎﻥ ﻁﻭﺭ ﮐﻪ
( ﻣﺎﻳﻝ ﺑﻭﺩﻳﻡ ﺗﻼﺷﻬﺎی...)ﺑﺭﺍی ﺩﺧﺗﺭﻫﺎ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ
"ﺷﺑﮑﻪ" ﻣﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺗﺟﺭﺑﻳﺎﺕ ﻭ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎی
ﺩﺧﺗﺭﻫﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷﻭﻧﺩ ﻁﻭﺭی ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ
" .ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﭼﻪ ﭼﺷﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧﺩ
( ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺧﻭﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﻭﺩﻥ ﻭ ﺭﺍﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺳﺕ...)"
ﺩﺍﺩ ﭼﻭﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﮑﺱ
 ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﺷﺩﻳﻡ.ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺗﺭ ﺑﺷﻭﻳﻡ
ﮐﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻡ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺳﺎﻟﻪ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﭘﺭﺳﻳﺩﻧﺩ
ﻭ ﻣﺎﻳﻝ ﺑﻭﺩﻳﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺭﺻﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻭﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ
".ﺩﺧﺗﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎﺷﻳﻡ
"ﻁﯽ ﺩﻗﺎﻳﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺗﮕﻭی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﻝ ﺍﻧﺟﺎﻣﻳﺩ
 ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ،ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﺯﺩﻳﮑﺗﺭ ﻳﺎﻓﺗﻳﻡ
.ﻭﺿﻌﻳﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭک ﮐﺭﺩﻳﻡ
 ﺩﺭﺩ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻳﺩﻳﻡ ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺯ،ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺩﻗﻳﻕ ﺗﺭ ﺑﮕﻭﻳﻳﻡ
ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺗﺎﻥ ﻭ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﻳﺩﻩ ﺑﻭﺩﻳﺩ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽ
 ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ.ﮐﺭﺩﻳﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﻳﺧﺗﻳﺩ
 ﺗﺟﺭﺑﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ،ﻋﻠﻳﺭﻏﻡ ﺗﺟﺭﺑﻳﺎﺕ ﺳﺧﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺗﻳﺩ
ﺳﻥ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺷﻣﺎ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﻳﺎ ﻭ ﺍﻣﻳﺩ ﺍﺳﺕ ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ
 ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺑﻬﺗﺭ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺩﺭ، ﻧﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ
ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺭﺍﻩ ﻧﻣﯽ
". ﺗﺣﺕ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻳﻡ،ﺩﻫﻳﺩ
 ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺱ ﺍﺯ ﮔﻔﺗﮕﻭﻳﻣﺎﻥ،" ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
 ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ،ﺑﺎ ﺩﻗﺕ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻳﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﻣﻳﻘﺎ ﻣﺗﺎﺛﺭ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺻﺣﺑﺕ
 ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﮕﻭﻳﻳﻡ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷﻣﺎ ﻫﻳﭻ ﭼﻳﺯ.ﮐﺭﺩﻳﺩ
 ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻝ.ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺭ ﮐﻡ ﻧﺩﺍﺭﺩ
ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﺭ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺟﺎﻟﺏ
 ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﯽ، ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻫﻣﺩﺭﺩی ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ.ﺗﻭﺟﻪ ﺍﺳﺕ
ﮐﻧﻳﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻧﻭﻳﻡ
.ﻭ ﺍﺯ ﺳﻭی ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺳﺎﻟﻪ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭک ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ
ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺩ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ
 ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻌﺿﯽ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ.ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻳﻡ
 ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ.ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺩﻩ ﮔﺭﻓﺕ ﻳﺎ ﺯﻳﺭ ﺳﻭﺍﻝ ﺑﺭﺩ
ﺷﻣﺎ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﭼﺷﻡ ﻣﺎ ﺑﯽ ﭘﺭﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻣﺎﻥ ﺩﺷﻭﺍﺭی ﮐﻪ
".ﻫﺳﺕ ﭘﺩﻳﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
 ﺗﺟﺭﺑﻪ."ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﺗﺷﮑﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ
 ﺍی ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻳﻡ ﺗﺣﺕ ﺷﺭﺍﻳﻁ.ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺯﻳﺑﺎﻳﯽ ﺑﻭﺩ
ﺑﻬﺗﺭی ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻳﺯﻫﺎی ﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ
 ﺍی ﮐﺎﺵ ﺍﺷﮑﻬﺎی ﺁﻥ ﺭﻭﺯ.ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﻡ
 ﻭﻟﯽ ﻫﺭﮔﺯ ﺍﻣﻳﺩ.ﻧﻪ ﺍﺷﮏ ﻏﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺷﮏ ﺷﺎﺩی ﺑﺎﺷﻧﺩ
 ﻭ ﻫﺭﮔﺯ ﺩﺳﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺎﺑﺎﻓﯽ،ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﻧﺩﻫﻳﺩ
ﺑﺭﻧﺩﺍﺭﻳﺩ ﺯﻳﺭﺍ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻗﺩﺭﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻥ
".ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﮐﻣﯽ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺗﺭک ﻣﺣﻭﻁﻪ
 ﻳﮏ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭی ﺩﺧﺗﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻳﺑﻝ ﺟﻣﻠﻪ ﺯﻳﺭ،ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ
:ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﮔﺫﺍﺷﺕ
 ﺑﺭﺩﻥ:"ﻭﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﻳﺎ ﺁﻣﺩﻡ ﺩﻭ ﮐﻠﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺁﻣﻭﺧﺗﻧﺩ
...ﻭ ﺑﺎﺧﺗﻥ
....ﻣﻥ ﺍﻭﻟﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺩﻡ
....ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﻭﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺩﺍﺩ
:ﺍﺯ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﻣﺗﺷﮑﺭﻡ ﮐﻪ ﮐﻠﻣﻪ ﺳﻭﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩ
!ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﮐﺭﺩﻥ
ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﺯﻳﺭ ﺑﺭﺍی ﻣﺗﻧﻬﺎی ﺯﻳﺑﺎﻳﺷﺎﻥ ﺗﺷﮑﺭ ﻣﯽ
 ﺳﻳﺑﻝ، ﺍﺳﺗﻠﻳﻭﺱ ﮐﺎﺭﺍﻳﺎﻧﻳﺱ، ﻧﻳﮑﻭﻟﺗﺎ ﺁﺛﺎﻧﺎﺳﻭﭘﻭﻟﻭ:ﮐﻧﻳﻡ
 ﺩﺳﭘﻳﻧﺎ، ﻣﺎﺭﻭﺳﻭ ﻓﻭﺭﻧﻳﺳﺗﺎﮐﯽ، ﺍﻟﻧﯽ ﺍﺳﺗﺎﻣﺎﺗﺎﮐﻭ،ﻣﻬﻣﺕ
، ﺛﺋﻭﻟﻭﻳﻳﺎ ﺁﻣﺎﻧﺎﺗﻳﺩی، ﮐﺎﻟﻳﻭﭘﯽ ﺁﻧﺎﺳﺗﺎﺳﻳﻭ،ﺁﻳﺎﻧﻭﺯﻭﻏﻠﻭ
 ﺍﻟﻧﯽ ﻣﺎﺭﻳﻭﻟﺋﺎ ﺑﻭﺭﻭﻟﻳﺎ،ﭘﺎﻧﺎﻳﻭﺗﺎ ﮐﺭﻣﻳﺩﺍ
 ﮔﺭﻭﻫﯽ ﺍﺯ،۲۰۱۷  ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﺎﻝ۲۶ ﺭﻭﺯ ﺟﻣﻌﻪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ "ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺍﺯ ﺑﺧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ
 ﺑﻪ،ﭘﺭﻭﺭﺵ ﺳﻧﻳﻥ ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ﺁﺗﻥ
ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﻧﺗﺷﺭ ﺷﺩﻩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﮔﻔﺗﮕﻭ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ "ﻣﺩﺍﺧﻠﻪ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺩﺭ
 ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﺑﺭﺍی ﺑﭼﻪ ﻫﺎی: "ﻣﺣﻳﻁ ﺑﺎﺯ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻗﺷﺎﺭ ﺁﺳﻳﺏ ﭘﺫﻳﺭ" ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻟﮑﺳﺎﻧﺩﺭﺍ
. ﺗﺑﺎﺩﻝ ﮐﻧﻧﺩ،ﺁﻧﺩﺭﻭﺳﻭ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
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ομάδα της εφημερίδας μας «Αποδημητικά Πουλιά» επισκέφθηκε το Τμήμα
Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, προκειμένου να
παρουσιάσει εκεί την εκδοτική
μας προσπάθεια, να συνομιλήσει
με τους φοιτητές και να ανταλλάξει απόψεις στο πλαίσιο του
μαθήματος «Παιδαγωγικές παρεμβάσεις σε ανοικτά πλαίσια:
Ανάλυση δράσεων για παιδιά
προσφύγων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων», το οποίο διδάσκει η κ. Αλεξάνδρα Ανδρούσου.
Ηταν πρωτόγνωρη εμπειρία
για εμάς, καθώς ήρθαμε σε επαφή με φοιτητές ενός ελληνικού
Πανεπιστημίου, μπήκαμε στον
χώρο όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματά τους, γίναμε
μέρος αυτών. Παρόμοια πρωτόγνωρη όμως πρέπει να ήταν
και η εμπειρία για τους φοιτητές
και τις φοιτήτριες του ΕΚΠΑ. Σε
κείμενά* τους, που μας απέστειλαν αμέσως μετά τη συνάντηση,
αναφέρουν τα παρακάτω:
«Στην αρχή νιώσαμε αμηχανία, όταν ήρθαμε πρόσωπο
με πρόσωπο με τα κορίτσια [...].
Νομίζαμε πως θα μας μιλούσαν
μόνο για την εφημερίδα και δεν
θα μοιράζονταν μαζί μας προσωπικές τους εμπειρίες, που είναι συναισθηματικά φορτισμένες. Συγκινηθήκαμε ακούγοντας
τα όσα βίωσαν και βιώνουν καθημερινά, αλλά και ακούγοντας
τον τρόπο με τον οποίο τους
δόθηκε η ευκαιρία να “ακουστούν” μέσω της εφημερίδας.
Νιώσαμε αχαριστία γιατί συνεχώς παραπονιόμαστε για ασήμαντα πράγματα, ενώ υπάρχουν
πολύ πιο σημαντικά θέματα που

Της ΖΑΧΡΆ ΧΑΜΠΙΜΠΊ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ· με τη
ζέστη του, τον καυτό
του ήλιο, τα όμορφα
ηλιοτρόπιά του, τα
χυμώδη φρούτα του,
τα δροσερά παγωτά,
τη θάλασσα που μας
ξεκουράζει από την
κούραση των ζεστών
ημερών. Οι διακοπές και
τα καλοκαιρινά ταξίδια,
που μπορούν να μας
κάνουν να ξεχάσουμε
πρόσκαιρα τις δυσκολίες,
μας αναγγέλλουν το
χαρμόσυνο νέο της άφιξης
του καλοκαιριού.
Το καλοκαίρι βρίσκεται
ανάμεσα στην άνοιξη και
το φθινόπωρο. Αυτή η
εποχή χαρακτηρίζεται από
τη μεγαλύτερη αφθονία
σε φρούτα, οι μέρες είναι
μεγάλες και οι νύχτες
μικρές. Τα δέντρα είναι
ολάνθιστα και πανέμορφα
και δίνουν πολλά
διαφορετικά, πολύχρωμα
και λαχταριστά, αλλά
κυρίως θρεπτικά φρούτα.
Η ζέστη των μεγάλων
καλοκαιρινών ημερών
είναι εξαντλητική. Το
τέλος του καλοκαιριού θα
σημάνει την έναρξη της
σχολικής χρονιάς.
Ελπίζω, όπου και να
βρίσκεστε στον κόσμο,
να περάσατε ένα όμορφο
καλοκαίρι.

Ενα πρωινό στο ΕΚΠΑ

μπορούν να συμβούν στη ζωή
ενός ανθρώπου, όπως συνέβη
στα κορίτσια [...]. Θα θέλαμε να
γνωστοποιηθεί περισσότερο
η προσπάθεια του Δικτύου και
στη συνέχεια η εμπειρία και οι
απόψεις των κοριτσιών, ώστε ο
κόσμος να γνωρίσει την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια
τους».
«[...] Νιώσαμε οικεία και όμορφα που μας έδωσαν τη δυνατότητα να βγάλουμε φωτογραφία
μαζί τους, αλλά και να έρθουμε
πιο κοντά τους. Μας άρεσε που
μας ρώτησαν κι εμάς για τις δικές μας απόψεις στο θέμα του
προσφυγικού και θα θέλαμε
πολύ να μας δινόταν ξανά η ευκαιρία και η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τα κορίτσια».

«Εκείνα τα λεπτά που διήρκεσε η συζήτησή μας μαζί σας,
νιώσαμε να ερχόμαστε πιο κοντά σας, νιώσαμε περισσότερο
τον πόνο σας για την κατάσταση
που βιώνετε. Για την ακρίβεια
τον είδαμε μπροστά μας όταν,
μιλώντας για τα όσα έχετε περάσει αλλά και για τα όνειρά σας,
δακρύσατε. Μας εντυπωσίασε
το ότι, ενώ έχετε βιώσει πολύ
άσχημα και σκληρά γεγονότα,
γεγονότα που δεν ταιριάζουν με
την ηλικία σας, την ηλικία της ελπίδας και των ονείρων, αγωνίζεστε για ένα καλύτερο μέλλον και
δεν διστάζετε να εκφράσετε τα
συναισθήματά σας και τα όνειρά
σας, γράφοντας και εκδίδοντας
μια εφημερίδα».
«Στην εφημερίδα αυτή, που

πραγματικά τη διαβάσαμε αμέσως μετά τη συνάντησή μας,
μιλάτε για την πραγματικότητά
σας, για τη ζωή σας με τρόπο
ρεαλιστικό και βαθιά συγκινητικό. Πρέπει να σας πούμε πως
δεν μειονεκτεί σε τίποτα από
κάποια άλλη εφημερίδα. Διαβάζεται εύκολα και σου κεντρίζουν
το ενδιαφέρον όσα γράφονται.
Σας συμπονούμε, αισθανόμαστε
σαν να ακούμε τον πόνο των φίλων μας και παρατηρούμε από
μια άλλη πλευρά την έννοια
της προσφυγιάς. Βλέπουμε το
πρόβλημα αυτό από τη σκοπιά
των ίδιων των ανθρώπων που
τη βιώνουν. Δεν μπορούμε πια
να αγνοήσουμε και να αμφισβητήσουμε κάποια πράγματα και
καταστάσεις. Η καθημερινότη-

τά σας ξεδιπλώνεται μπροστά
στα μάτια μας ωμή, σκληρή, ως
είναι».
«Σας ευχαριστούμε για τη
συνάντηση που είχαμε μαζί σας.
Ηταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Μακάρι βέβαια να είχαμε
συναντηθεί κάτω από άλλες
συνθήκες, μιλώντας για ευχάριστα πράγματα, για τα όνειρά
μας. Μακάρι τα δάκρυά σας
εκείνη την ημέρα να ήταν δάκρυα χαράς και όχι λύπης. Αλλά
μη χάσετε ποτέ την ελπίδα σας
και φυσικά μη σταματήσετε ποτέ
να κάνετε όνειρα, γιατί αυτά θα
σας δίνουν πάντα τη δύναμη να
συνεχίσετε».
Στο τέλος της συνάντησής
μας και λίγο πριν φύγουμε από
το κτίριο του Πανεπιστημίου, μια
φοιτήτρια, η Σιμπέλ, μοιράστηκε
την παρακάτω φράση μαζί μας:
«Οταν γεννήθηκα, μου έμαθαν δύο λέξεις… Κερδίζω-Χάνω!
Εγώ διάλεξα την πρώτη… Η
ζωή μού έδωσε τη δεύτερη…
Ευχαριστώ τον θεό που μου
έμαθε και μια τρίτη: ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ»!
*Ευχαριστούμε για τα όμορφα κείμενα με τις εντυπώσεις
τους τους φοιτητές: Νικολέττα
Αθανασοπούλου, Στέλιο Καραγιάννη, Μεμέτ Σιμπέλ, Ελένη
Σταματάκου, Μαρουσώ Φουρνιστάκη, Δέσποινα Αγιανόζογλου, Καλλιόπη Αναστασίου,
Θεολογία Αμανατίδη, Παναγιώτα Κρεμμύδα, Ελένη Μαριολέα-Μπουρολιά
Η ομάδα μας

Το καλοκαιράκι
Γαλανός ουρανός
και απέραντη θάλασσα!

ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ

ﺯﻫﺭﺍ ﺣﺑﻳﺑﯽ

ﻣﻳﻭﻩ،ﮔﻝ ﻫﺎی ﺁﻓﺗﺎﺏ ﮔﺭﺩﺍﻥ ﺯﻳﺑﺎﻳﺵ،ﺁﻓﺗﺎﺏ ﺳﻭﺯﺍﻧﺵ،ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺭﻣﺎﻳﺵ
 ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺁﺑﺗﻧﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺳﺗﮕﯽ،ﺑﺳﺗﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻧﮏ ﺍﺵ،ﻫﺎی ﺁﺑﺩﺍﺭﺵ
 ﺗﻌﻁﻳﻼﺕ ﻭ ﺳﻔﺭﻫﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﻪ، ﺭﻭﺯﻫﺎی ﮔﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻥ ﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺕ ﮐﻭﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺭﺩﻥ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎ
.ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣژﺩﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ،ﺷﻭﺩ
ﺍﻳﻥ ﻓﺻﻝ ﭘﺭ.ﻓﺻﻝ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻳﺯ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ
.ﻁﺭﻓﺩﺍﺭﺗﺭﻳﻥ ﻓﺻﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻅﺭ ﺗﻧﻭﻉ ﻣﻳﻭﻩ ﻫﺎﺳﺕ
 ﺩﺭﺧﺗﺎﻥ ﺳﺭﺳﺑﺯ ﻭ، ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻠﻧﺩ ﻭ ﺷﺏ ﻫﺎ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ،ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻓﺻﻝ
ﻣﻳﻭﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ.ﺧﺭﻡ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻳﻭﻩ ﻫﺎی ﺟﻭﺭﻭﺍﺟﻭﺭ ﻭ ﺧﻭﺷﻣﺯﻩ ﺍی ﻣﯽ ﺭﻭﻳﺩ
.ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻭ ﺧﻭﺵ ﻁﻌﻡ ﻭ ﺻﺩ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻣﻐﺫی ﺍﺳﺕ
. ﮔﺭﻣﺎی ﻁﺎﻗﺕ ﻓﺭﺳﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺑﻠﻧﺩ ﻓﺻﻝ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
. ﺷﺭﻭﻉ ﺭﺳﻣﯽ ﺳﺎﻝ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ،ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﻫﺭ ﺟﺎی ﺩﻧﻳﺎ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﻭ ﺧﻭﺷﯽ
.ﺳﭘﺭی ﮐﻧﻳﺩ

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ
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Του ΜΟΧΑΜΈΝΤ ΣΕΛΊΜ

Τ

ο όνομά μου είναι Μοχαμέντ Σελίμ. Είμαι Σύρος
από την Παλαιστίνη, από
το στρατόπεδο Γιαρμούκ
της Δαμασκού. Ημουν
υπεύθυνος για τις δραστηριότητες
των παιδιών και υπεύθυνος της πρωτοποριακής ομάδας χορού. Μέλος του
Παλαιστινιακού Κέντρου Πολιτισμού
και Τεχνών. Εθελοντής στο Παλαιστινιακό Ιδρυμα Αρωγής. Δούλευα στο
θέατρο χορού «Yasmin Elsham». Η
ζωή μας ήταν πολύ χαρούμενη μέχρι
που έγινε ο άγριος πόλεμος. Μπήκαν
στο στρατόπεδο τα ανθρωπόμορφα
τέρατα. Σκότωσαν και κατέστρεψαν
ό,τι όμορφο υπήρχε. Μείναμε για μέρες στους δρόμους της Δαμασκού.
Τότε καταλήξαμε στον Λίβανο, όπου
οι μέρες ήταν ακόμα πιο δύσκολες.
Στη συνέχεια, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στη Συρία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και χρόνια και
εάν αποφασίσετε να ζήσετε εκεί, τότε
έχετε μόνο δύο επιλογές: να σας σκοτώσουν ή να σκοτώσετε.
Ετσι, αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε
τις αποσκευές μας και να μεταναστεύσουμε στην Ευρώπη. Το ταξίδι ξεκίνησε από τη Δαμασκό προς την Τουρκία.
Στη συνέχεια, με πολλή δυσκολία
φτάσαμε στην Ελλάδα και τώρα από
εδώ αφηγούμαι την ιστορία μου και
ελπίζω ότι θα κάνω μία νέα αρχή για
μία ήρεμη ζωή.
Δεν θα σε ξεχάσω, Παλαιστίνη,
και επίσης δεν θα ξεχάσω ότι έχω
το δικαίωμα να γυρίσω πίσω. Αυτό
είναι το όνειρό μου ως νεαρού Παλαιστίνιου πρόσφυγα. Η γη μας καταπατήθηκε πριν από 70 χρόνια και
αναγκαστήκαμε να μετακινηθούμε.
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Επιστροφή στην Παλαιστίνη!

Είμαι συνδεδεμένος
με την πατρίδα μου
και πιστεύω πως
κάποτε θα έχω το
δικαίωμα να γυρίσω
πίσω. Ετσι, αποφάσισα να κάνω κάτι
για να διατηρήσω
ζωντανή την κληρονομιά του τόπου
μου στη μνήμη των
ανθρώπων, μικρών
και μεγάλων. Γι’ αυτό εργάστηκα
εθελοντικά σε ένα παλαιστινιακό
κέντρο εκπαίδευσης για παιδιά.
Δαμασκός,
περιοχή Ελζαχρά, 2013!
Από εδώ ήταν η αρχή του ονείρου
της αναβίωσης της παλαιστινιακής

κληρονομιάς. Καρδιά μας, δεν θα σε
ξεχάσουμε και θα μείνεις ένα μαχαίρι
κολλημένο στον λαιμό των κατακτητών.
Ετσι, μάθαμε να ζούμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε για το ζήτημα
της οριστικής επιστροφής.
Το 2013, λοιπόν, ιδρύθηκε το πα-

λαιστινιακό πολιτιστικό κέντρο για να
διδάξει στα παιδιά πολλά πράγματα
για την κληρονομιά του τόπου. Οπως,
για παράδειγμα, το «Ελντάπκα»
(Eldapka). Ενα είδος χορού γνωστό
σε πολλές χώρες. Ολοι κρατούνται
χέρι χέρι, γεγονός που αποδεικνύει την ενότητα και την αλληλεγγύη
μεταξύ των ανθρώπων. Επίσης, χτυπούν με δύναμη τα πόδια τους στο
πάτωμα, πράγμα που δείχνει δύναμη.
Ολα αυτά σε συνδυασμό με μουσική
και τραγούδια αποδεικνύουν τον σεβασμό και την ειλικρίνεια του λαού
προς την Παλαιστίνη.
Ο αριθμός των παιδιών μεγάλωνε
συνεχώς και έτσι δημιουργήθηκε η
χορευτική ομάδα «Ντάπκα» (Dapka)
που είναι ο εθνικός χορός της Παλαιστίνης. Σύντομα αρχίσαμε να δίνουμε παραστάσεις σε διάφορα κέντρα
και Πανεπιστήμια της Συρίας, αλλά
και σε μορφωτικά κέντρα με μεγάλη
επιτυχία.

Η επιμονή και
η υπομονή όλων
των παιδιών, αλλά
και η θέλησή τους
να μάθουν για
την κληρονομιά
της Παλαιστίνης
βοήθησαν ώστε
να ξεπεραστούν όλα
τα προβλήματα

ﻋﻭﺩﺓ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻧﮑﻥ

ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻡ

ﻣﺩﻳﻧﻪ ﻅﻔﺭی

ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﻧﮑﻧﻳﻡ
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﭼﺭﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍی
ﻫﺭ ﺷﺧﺹ ﻭ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺯﻭﺩ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ
؟
ﭼﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻳﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩی ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻳﻡ
ﻓﻘﻁ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭی ﮐﺎﺫﺏ
! ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻥ ﺧﻭﺩ ﺟﺎی ﻣﯽ ﺩﻫﻳﻡ
ﻫﺭ ﭼﻪ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﮑﺭ ﻣﯽﮐﻧﻡ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺳﺭﺩﺭﮔﻡ
. ﻣﻳﺷﻭﻡ
ﻣﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍی ﺑﻪ ﺩﻧﻳﺎ ﺍﻣﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺟﻣﻌﻳﺕ ﺁﻥ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﺩﺭ
. ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ
ﻭﻗﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺱ ﻫﺎی ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﻭ ژﻭﻟﻳﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ
ﮐﻭﭼﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺭ ﺟﺎی ﺩﻳﮕﺭی ﻣﯽﺩﻳﺩﻧﺩ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﭼﻳﺯی ﮐﻪ ﺑﻪ،
ﺫﻫﻧﺷﺎﻥ ﺧﻁﻭﺭ ﻣﯽﮐﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻓﺭﺩی ﮐﺛﻳﻑ ﻭ ﺑﯽ
 ﺣﺗﯽ، ﺍﻧﻅﺑﺎﻁ ﺍﺳﺕ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍی ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ
ﻳﮏ ﺩﺭﺻﺩ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻓﮑﺭ ﻧﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺩ ﻭﻗﺕ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺭﺍی ﺍﻣﺎﺩﻩ ﺷﺩﻥ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﻳﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﭘﻭﺷﻳﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﻟﺑﺎﺱ
 ﺍﮔﺭ ﺷﺧﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻝ ﮐﻭﺑﯽ ﺭﻭی ﺑﺩﻧﺵ. ﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﻣﯽﺩﻳﺩﻧﺩ ﺳﺭﻳﻌﺎ ﺑﻪ ﺻﺣﺑﺕ ﻭ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﺑﺎ
ﺷﺧﺹ ﮐﻧﺎﺭی ﺧﻭﺩ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﻣﯽ ﺷﺩ ﻭ ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ
ﻗﺑﻭﻝ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻧﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﺭ ﮐﺱ ﻋﻼﻳﻘﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻕ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﮔﺫﺍﺷﺕ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻟﮑﻭﺑﯽ ﻫﺎ
 ﺷﺎﻳﺩ ﺍﻥ ﻓﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻡ، ﺩﻟﻳﻝ ﺑﺭ ﺑﺩ ﺑﻭﺩﻥ ﻁﺭﻑ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﺧﺎﻝ ﻫﺎی ﺭﻭی ﺑﺩﻧﺵ ﻓﺭﺷﺗﻪ ی ﻧﺟﺎﺕ ﻓﺭﺩی ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺗﻼﻕ
. ﺑﺎﺷﺩ
ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﺵ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺍﺯﺍﺩﺍﻧﻪ
ﻣﯽ ﺩﻳﺩﻧﺩ ﺍﻧﻘﺩﺭ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺎی ﺯﻧﻧﺩﻩ ﺍی ﺧﻭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻣﺎﺷﺎ
ﻣﯽﮐﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﺯﻳﺭ ﺍﻥ ﻫﻣﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﮔﻡ ﻣﯽﮐﺭﺩ
.
ﺍﻳﻥ ﮔﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﻥ ﻫﺭ ﻭﻗﺕ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ
ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻧﺩ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﺭﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻡ
 ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻫﺎ. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍی ﺍﻭ ﭼﻪ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻣﺧﺗﺹ ﺑﻪ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻥ ﺍﺩﻡ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻕ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻧﻅﺭﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻣﺎﻥ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ
.ﺍﻧﻬﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ
ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻓﮑﺭ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺗﺷﺎﻥ ﺑﺎﻋﺙ
ﺗﺧﺭﻳﺏ ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻳﺎ ﺣﺗﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻭﺟﺏ ﺍﺯ ﻫﻡ ﭘﺎﺷﻳﺩﻩ
. ﺷﺩﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﺗﺎ ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍی ﺧﻭﺩﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽﮐﺭﺩﻡ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺍﻥ ﻧﺭﻓﺗﻪ ﺑﻭﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ﺑﻭﺩﻡ ﮐﻪ ﻓﻘﻁ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﻥ ﺍﺳﺕ
ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻣﺵ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻗﺿﺎﻭﺗﮕﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﺗﻭﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭ ﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺳﻔﺭ ﮐﺭﺩﻡ ﺑﻪ
ﺍﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺭﺳﻳﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍی ﻣﻥ ﭘﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻧﻳﺳﺕ
. ﻭ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺟﻭﺍﻣﻊ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻳﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻭﺍﻥ ﺩﻳﺩ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﺷﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩ
ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺩﻥ ﻭ ﺷﻧﻳﺩﻥ ﺣﺭﻓﻬﺎ ﻭ ﺗﺣﻣﻝ ﻧﮕﺎﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺑﺭﺍی
ﭼﻧﺩﻣﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﺩﺭ ﺫﻫﻧﻡ ﺗﺩﺍﻋﯽ ﺷﺩ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﺭﺍ ؟
ﭼﺭﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍی ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﻭ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﮐﻧﻳﻡ ؟
ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﺟﻭﺍﻣﻊ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﻥ
. ﻫﺳﺕ ﻭ ﺍﻳﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻝ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺍﻳﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ
ﻫﺭ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﺫﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ
ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺣﺗﯽ ﺟﻧﺎﻳﺗﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺟﺭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﻡ
ﺧﻁﺎﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺑﻭﻝ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺭ ﮔﻭﻧﻪ ﺍی ﺧﻁﺎﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺭﺍ
. ﺗﻭﺟﻳﻪ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ
ﺍﮔﺭ ﻫﺭ ﮐﺱ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﭘﺫﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺩﻡ ﮐﺎﻣﻝ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﺭﺍﺩ ﻧﻳﺳﺕ
. ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﺭﺍﺩ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﻧﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﺑﻬﺗﺭ ﺷﺩﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ
ﺑﻬﺗﺭ ﺷﺩﻥ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺧﻭﻳﺵ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺩﺧﺎﻟﺕ
ﻧﮑﻧﻳﻡ ﻭ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺷﻧﺎﺧﺕ ﻭ ﭘﯽ ﺑﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻗﺿﺎﻭﺕ
. ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﻧﮑﻧﻳﻡ
ﻣﺩﻳﻧﻪ ﻅﻔﺭی

Ξεκινήσαμε σε ένα παλιό κτίριο
στο κέντρο με μια μικρή ομάδα παιδιών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες
το βάψαμε και το φτιάξαμε από την
αρχή και όλοι μαζί το διακοσμήσαμε. Η επιμονή και η υπομονή όλων
των παιδιών, αλλά και η θέλησή τους
να μάθουν για την κληρονομιά της
Παλαιστίνης βοήθησαν ώστε να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα που
προέκυψαν.
Επιπλέον, υπήρχε το Κέντρο Νεότητας στο στρατόπεδο Γιαρμούκ.
Εκεί συνεργαζόμουν εθελοντικά με
μια ομάδα Παλαιστίνιων που σκοπό
είχε να αναδείξει το «καλλιτεχνικό
κομμάτι» της Παλαιστίνης.
Το κέντρο αυτό ήταν το πρώτο
ανεξάρτητο κέντρο στο στρατόπεδο
που συμμετείχε σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες με τίτλο «Η κληρονομιά δεν πεθαίνει». Εκεί, συνεργαζόμασταν με την Υπηρεσία Αρωγής και Εργων του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή
(UNRWA).
Αυτή η επιτυχία της ομάδας με
γέμιζε χαρά γιατί μπορούσα να προσφέρω στη διατήρηση του πολιτισμού της χώρας μου.
Είναι όμως πολύ μικρό σε σχέση
με το τι θα μπορούσε να γίνει, ώστε
να μπορεί ο κόσμος να έχει αναμνήσεις από την παράδοσή μας, οι οποίες με τον καιρό τείνουν να εκλείψουν
όσο μένουμε μακριά από την πατρίδα μας, τη γη της Παλαιστίνης, τη γη
των μαρτύρων.

Της ΜΑΝΤΙΝΈ ΖΑΦΑΡΊ

Α

ς μην κάνουμε
άδι κες ε κ τιμ ήσεις. Σκέπτομαι
διαρκώς γιατί οι
άν θ ρ ωποι κ ρίνουμε πολύ βιαστικά καθέναν
και αυτά που έχει κάνει. Γιατί
επιτρέπουμε στον εαυτό μας
να κρίνει ένα άτομο που δεν
γνωρίζουμε ή που δεν έχουμε
συναναστραφεί ποτέ, βασιζόμενοι μόνο στην εμφάνισή του
και δημιουργούμε λανθασμένη
εντύπωση για αυτό στο μυαλό
μας.
Οσο περισσότερο προβληματίζομαι σχετικά με αυτό τόσο
περισσότερο μπερδεύομαι.
Γεννήθηκα σε μια κοινωνία,
της οποίας το μεγαλύτερο μέρος εκφράζει τη γνώμη του
για τους άλλους και τους κρίνει άδικα. Οταν έβλεπαν στον
δρόμο ή στην πόλη ένα άτομο
με ντύσιμο ατημέλητο, η πρώτη σκέψη που έκαναν είναι πως
επρόκειτο για άτομο βρόμικο,
χωρίς πειθαρχία. Ή ακόμη ότι
προέρχεται από μια οικογένεια
που δεν υπάρχει σεβασμός.
Δεν σκέφτονται ούτε ότι
αυτό το άτομο ίσως δεν είχε τον
χρόνο να ετοιμαστεί ή ότι δεν
είχε άλλη επιλογή. Αν έβλεπαν
κάποιον με τατουάζ, θα άρχιζαν
να σχολιάζουν μεταξύ τους και
να τον κρίνουν άδικα και δεν
θα επιχειρούσαν ποτέ να δεχτούν το γεγονός ότι καθένας
θα μπορούσε να έχει διαφορετικά γούστα, τα οποία πρέπει

Μην κρίνεις
να σεβόμαστε και ότι αυτά τα
τατουάζ δεν σημαίνουν ότι
αυτό το άτομο είναι κακό. Ισως
αυτό το άτομο, παρά τα τατουάζ
σε όλο του το σώμα, μπορεί να
ήταν ο άγγελος που θα έσωζε
τη ζωή κάποιου άλλου.
Οταν βλέπουν μια γυναίκα
που είναι πολύ μακιγιαρισμένη και πιο ανάλαφρα ντυμένη,
την κοιτάζουν με βλέμμα τόσο
αυστηρό που τη σαστίζουν. Γι’
αυτόν τον λόγο στην κοινωνία
μας, κάθε φορά που κάποιος
θέλει να κάνει κάτι, φοβάται
τι θα σκεφτούν οι άλλοι γι’ αυτόν. Φυσικά αυτές οι κριτικές
δεν περιορίζονται μόνο στην
εξωτερική εμφάνιση, α λ λά
επεκτείνονται και στην προσωπική ζωή. Τα άτομα όμως που
αρέσκονται να σχολιάζουν τους
άλλους προτιμούν να μιλούν
για την προσωπική ζωή των
άλλων και πιστεύουν ότι με
αυτόν τον τρόπο τούς βοηθούν.
Δεν σκέπτονται ποτέ πως η
άδικη κριτική τους μπορεί να
κάνει κακό στους άλλους και
κάποιες φορές αυτό μπορεί
να καταλήξει στη διάλυση της
ζωής τους. Οσο δεν είχα ταξιδέψει στο εξωτερικό και ζούσα
στην κοινωνία της χώρας μου,
πίστευα πως μόνο σ’ αυτήν οι
άνθρωποι κρίνουν τόσο πολύ
και δίνουν τόση βάση στην
εξωτερική εμφάνιση. Οταν τα-

ξίδεψα, όμως, στις ευρωπαϊκές
χώρες, οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι η κοινωνία μου δεν
είναι η μόνη που είναι γεμάτη
με τέτοιους ανθρώπους, αλλά
μπορούμε να τους βρούμε σε
κάθε κοινωνία.
Πολλές φορές γνώρισα τέτοιους ανθρώπους σε διάφορα
μέρη και ακούγοντας τα σχόλιά τους, κοιτάζοντας το βλέμμα
τους, αναρωτιόμουν για πολλοστή φορά γιατί πρέπει να μιλούμε για τους άλλους και να
τους κρίνουμε. Φυσικά, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υπάρχουν
λιγότεροι άνθρωποι αυτού του
είδους σε σχέση με τη δική
μου. Και είναι ένας από τους
λόγους της προόδου αυτών
των χωρών. Ενστικτωδώς, κάθε
άτομο πιστεύει πως είναι καλύτερο από τους άλλους. Ακόμη
και οι εγκληματίες και οι λωποδύτες δεν παραδέχονται τα
λάθη τους και τα δικαιολογούν.
Αν καθένας αποδεχτεί ότι δεν
είναι τέλειος και άψογος, δεν
θα έκρινε ποτέ τα λάθη των
άλλων. Ας προσπαθήσουμε να
μην εμπλεκόμαστε σε ό,τι αφορά τους άλλους, ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή μας αλλά και
εκείνη των άλλων και να καλυτερεύσουμε την κουλτούρα
της κοινωνίας μας. Ας μην κρίνουμε τους άλλους άδικα πριν
τους γνωρίσουμε καλά.

.ﺇﺳﻣﻰ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻡ ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻰ ﺳﻭﺭﻯ ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ
ﻣﺳﺅﻭﻝ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﻭﻧﺎﺋﺏ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻁﻼﺋﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺷﺑﻳﺑﺔ
. ﺍﻟﺗﻘﺩﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ
. ﻋﺿﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ ﻟﻠﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻭﻥ
. ﻣﺗﻁﻭﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﻳﺭﻳﺔ ﻷﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ
. ﻭﻛﻧﺕ ﺃﻋﻣﻝ ﻓﻰ ﻓﺭﻗﺔ ﻳﺎﺳﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻡ ﻟﻠﺭﻗﺹ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻰ
ﻛﺎﻧﺕ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺳﻌﻳﺩﺓ ﻷﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺩﺛﺕ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺍﻟﺷﺭﺳﺔ
, ﺣﻳﺙ ﺩﺧﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ ﻭﺣﻭﺵ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﻗﺗﻠﺕ ﻭﺷﺭﺩﺕ ﻭﺩﻣﺭﺕ
ﺗﺷﺭﺩﻧﺎ ﻷﻳﺎﻡ ﻓﻰ ﺷﻭﺍﺭﻉ ﺩﻣﺷﻕ ﺛﻡ ﺃﻧﺗﻬﻰ ﺍﻟﻣﻁﺎﻑ ﺑﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻛﺛﺭ ﻗﺳﻭﺓ ﺛﻡ ﻗﺭﺭﻧﺎ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻗﻭﻳﺔ ﻭﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﺃﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﺣﺭﺏ
. ﻣﻧﺫ ﺳﻧﻳﻥ
ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻳﺵ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻙ ﺳﻭﺍ ﺧﻳﺎﺭﻳﻥ ﺇﻣﺎ
ﻓﻘﺭﺭﻧﺎ ﺣﺯﻡ ﺃﻣﺗﻌﺗﻧﺎ, ﺗﻘﺗﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻧﻘﺗﻝ ﻭﺍﻷﻣﺭﻳﻥ ﺻﻌﺑﻳﻥ
.ﻭﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺑﺎ
ﻭﺑﺩﺃﺕ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ
ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺑﺄﻋﻳﻧﻧﺎ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﺧﺗﻰ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻭﺭﺃﻳﻧﺎ ﺃﺑﺷﻊ
ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﺣﺗﻰ ﻧﺟﻭﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻡ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻰ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻭﻧﻔﺱ
ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺣﺗﻰ ﻭﺻﻠﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻭﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺣﻛﻰ ﻗﺻﺗﻰ ﻣﻧﻬﺎ
.ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺣﻳﺎﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ
ﺍﻧﺎ ﻻ ﺃﻧﺳﺎﻛﻰ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﻭﻻ ﺍﻧﺳﻰ ﺣﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺷﻌﺎﺭﻯ
ﺍﻧﺎ ﻣﻥ ﺃﺭﺽ ﺗﻡ ﺍﺣﺗﻼﻟﻬﺎ. ﻛﺷﺎﺏ ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻰ – ﻛﻼﺟﺊ ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻰ
 ﻋﺎﻡ ﻭﻻﻧﻰ ﻣﺭﺗﺑﻁ70 ﻭﺗﻡ ﻁﺭﺩﻧﺎ ﻭﺗﻬﺟﻳﺭﻧﺎ ﻣﻧﺫ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﺑﻭﻁﻧﻰ ﻭﻣﺅﻣﻥ ﺑﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻳﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻰ ﻭﻟﺷﻌﺑﻰ ﺣﻕ ﻓﻳﻪ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ
ﺍﻋﻣﻝ ﻋﻣﻝ ﻳﺧﺩﻡ ﻗﺿﻳﺗﻰ ﻭﻳﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺍﺙ ﻭﻁﻧﻰ ﻭﻳﺑﻘﻳﻪ ﺣﻳﺎ
ﻓﻰ ﺫﺍﻛﺭﺓ ﺷﻌﺑﻰ ﻭﺍﻻﺟﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻣﺕ ﺑﺎﻟﺗﻁﻭﻉ ﻓﻰ ﻣﺭﻛﺯ
... ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻰ ﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ
...ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ
ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻁﻼﻗﺔ ﺣﻠﻡ ﺇﺣﻳﺎء2013: ﺩﻣﺷﻕ ﺣﻰ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ
ﺳﺗﻅﻠﻰ ﻳﺎ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﺭﻣﺯ ﻓﺧﺭﻧﺎ ﻭﻋﺯﻧﺎ ﻭﻓﻰ ﻗﻠﻭﺑﻧﺎ ﻭﻟﻥ ﻧﻧﺳﺎﻛﻰ
.ﻳﺎ ﺧﻧﺟﺭﺍ ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻓﻰ ﺣﻧﺎﺟﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻠﻳﻥ
ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻧﺎﻩ ﻭﻋﺷﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻧﺎ ﻧﺩﺍﻓﻊ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻪ "ﻗﺿﻳﺔ
" ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﺔ
 ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻌﻠﻳﻡ2013 ﺗﺄﺳﺱ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻰ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ ﻋﺎﻡ
." ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﺷﻳﺎء ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻋﻥ ﺗﺭﺍﺛﻬﻡ ﻣﺛﻝ "ﺍﻟﺩﺑﻛﺔ
ﻭﻫﻰ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺗﺷﺗﻬﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ
ﻭﻓﻳﻬﺎ ﺗﺗﺷﺎﺑﻙ ﺍﻷﻳﺎﺩﻯ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ. ﺍﻟﺩﻭﻝ
,ﻭﺑﺿﺭﺏ ﺍﻷﺭﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺟﻭﻟﺔ
ﻭﻛﻝ ﻫﺫﺍﻣﻊ ﻣﺯﻳﺞ ﻣﻥ ﺍﻷﻏﺎﻧﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻋﻣﻕ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء
ﻟﻸﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﺭﺣﻳﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻔﺭ
. ﻭﻣﺩﺍﻋﺑﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺫﻛﺭﻯ ﻟﻠﺣﺑﻳﺏ ﻭﺃﺷﻳﺎء ﺃﺧﺭﻯ ﻛﺛﻳﺭﺓ
ﻛﺎﻥ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻭﺗﻁﻭﻉ: 2013 ﻣﺭﻛﺯﻳﺎﻓﻌﻳﻥ ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺷﻁﻳﻥ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ ﻭﺫﻟﻙ
. ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻧﻰ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ
ﻓﻛﺎﻥ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻳﺎﻓﻌﻳﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺭﻛﺯ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻓﻰ ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺗﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺗﺣﺕ ﺃﺳﻡ " ﺗﺭﺍﺙ
" ﻻ ﻳﻣﻭﺕ
ﻭﻗﻣﺕ ﺑﺎﻟﺗﻁﻭﻉ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻻﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
 ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺑﺳﻳﻁ ﺟﺩﺍ ﻻ, ﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ
ﻳﺣﺗﻭﻯ ﻋﻠﺔ ﺍﻯ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻻ ﺍﻯ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻓﻘﻣﻧﺎ ﺃﻧﺎ
ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﻳﻥ ﺑﺎﻟﺗﻁﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺣﺗﻰ ﺍﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻝ......ﻣﻥ ﻁﻼء ﻟﻠﺟﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﻋﻣﺎﻝ ﻛﻬﺭﺑﻳﺔ ﻭﺃﻟﺦ
. ﻟﻸﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻓﻰ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﻪ ﻛﻧﺎ ﻧﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺑﺳﻳﻁ ﺟﺩﺍ ؛ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺇﻋﻣﺎﺭﻩ ﺭﻏﻡ ﻛﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ
ﺇﻻ ﺇﻥ ﺇﺻﺭﺍﺭ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻡ ﺗﺭﺍﺛﻬﻡ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ ﻭﺣﺑﻬﻡ ﻟﻪ
ﻭﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺻﺎﻋﺏ ﻭﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺻﺭﺍﺭ ﻛﺛﺭ ﻋﺩﺩ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺗﺷﻛﻠﺕ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻔﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺩﺑﻛﺎﺕ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭ
ﻭﻣﺳﺭﺣﻳﺎﺕ ﻭﺃﺻﺑﺢ ﻧﺷﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻳﺗﻔﻭﻕ ﻭﻳﻛﺑﺭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺎﺭﺡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺑﺎﺯﺩﻳﺎﺩ
ﺩﺍﺋﻡ ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣﺭﺓ ﻛﻧﺕ ﺃﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻻﻧﻰ ﻗﺩ ﻗﺩﻣﺕ ﺷﺊ ﺻﻐﻳﺭ
ﻟﻭﻁﻧﻰ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻷﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺗﺫﻛﻳﺭ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ
ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻧﺳﻰ ﻗﺿﻳﺔ ﺷﻌﺏ ﺗﻬﺟﺭ ﻭﺗﺷﺭﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻧﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺿﻧﺎ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﺃﺭﺽ.......ﺍﺭﺿﻪ
...ﺍﻟﺷﻬﺩﺍء
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Το μέλλον του παρελθόντος
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ετσι, δημιούργησαν ομάδες αγώνα για να μπορούν να παραστούν στις κάλπες. Το
1956, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε
το δικαίωμα στη φωνή των γυναικών
να ακουστεί. Σήμερα, έχουν περάσει
70 χρόνια που οι Ελληνίδες έχουν το
δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε είδους
δραστηριότητα. Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος των αντρών ήταν αντίθετο στην παρουσία των γυναικών στις
εκλογές, αλλά οι γυναίκες διεκδίκησαν
αυτό τους το δικαίωμα.
Μεταξύ του 1967 και του 1974,
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας
στην Ελλάδα, όλες οι δραστηριότητες πάγωσαν, συμπεριλαμβανομένης
και της κυκλοφορίας του Τύπου. Το
1974 η δικτατορία έληξε. Για μια περίοδο εκατό ετών, οι γυναίκες διεκδικούσαν το δικαίωμα να πηγαίνουν
στο σχολείο. Οσο περνούσε ο καιρός,
όμως, οι γυναίκες διεκδικούσαν όλο
και περισσότερα πράγματα. Ενα από
αυτά τα δικαιώματα που δόθηκε το
1975 ήταν ο νόμος της ισότητας ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Αλλά τα
πρώτα δικαιώματα που ζήτησαν ήταν
τα οικογενειακά.
Στο παρελθόν ήταν σύνηθες να
κακοποιούν τις γυναίκες και αυτές
ζήτησαν την αφαίρεση αυτού του δικαιώματος από τους άντρες. Μετά το
τέλος της δικτατορίας, με τη Μεταπολίτευση, οι γυναίκες μπήκαν στην
αγορά εργασίας, παρά το ότι ορισμένες δεν ήταν σύμφωνες με αυτή την
ελευθερία. Απέκτησαν το δικαίωμα της
πρόσβασης στα Πανεπιστήμια, έγιναν
υπουργοί και βουλευτές και σιγά σιγά
θεσμοθετήθηκαν τα δικαιώματά τους.
Φυσικά, για να αποκτήσουν αυτά τα
δικαιώματα, οι γυναίκες προχώρησαν
σε διαμαρτυρίες χωρίς να φοβούνται.
Μπήκαν στη Βουλή και απέκτησαν
ίσα δικαιώματα. Στο τέλος αυτής της
συνάντησης, κάθε μέλος της ομάδας
«Αποδημητικά Πουλιά» έγραψε τις
απόψεις του για τα δικαιώματα των
γυναικών σε μικρά χαρτάκια που τοποθετήθηκαν στους τοίχους της έκθεσης.
Το μήνυμά μου προς όλες τις γυναίκες: Ζητάω από όλες τις γυναίκες του
κόσμου να παλέψουν για τα δικαιώματά τους και να μην υποκύψουν ποτέ
στην καταπίεση των άλλων.

Της ΠΑΡΑΣΤΟΎ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Τ

Ρεπορτάζ
από την έκθεση
του Ιδρύματος
της Βουλής
για το κίνημα
των γυναικών

τελικά οι ανήθικες παρενοχλήσεις
εις βάρος τους.
Πριν από εκατό χρόνια, στην Ελλάδα, τα κορίτσια δεν είχαν το δικαίωμα
να πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο, αλλά
έκαναν δραστηριότητες στο σπίτι.
Εκτός από το ράψιμο και το πλέξιμο, έγραφαν άρθρα για περιοδικά.
Επρόκειτο όμως για κόρες πλούσιων
οικογενειών που παρακολουθούσαν
μαθήματα κατ’ οίκον. Φυσικά, δεν
απαγορευόταν να γράφονται άρθρα.
Υπήρχαν, ωστόσο, κάποιες δυσκολίες. Παρ’ όλο που είχαν περάσει
εξήντα χρόνια από τη λειτουργία των
Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, καμία
γυναίκα δεν απέκτησε το δικαίωμα
να έχει πρόσβαση σε αυτά. Τελικά, η
πρώτη γυναίκα έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο το 1890. Εκείνη την εποχή,
μόνο οι γυναίκες των εύπορων οικογενειών έγραφαν άρθρα για τα περιοδικά και πήγαιναν στο πανεπιστήμιο.
Οι γυναίκες των χαμηλότερων κοινωνικά τάξεων δούλευαν στο σπίτι και
μπορούσαν να πάνε στο σχολείο μόνο
τις Κυριακές.
Τη γυναικεία παρουσία στα Πανεπιστήμια και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους ακολούθησε η
διεκδίκηση του δικαιώματος των γυναικών στην εργασία. Οι γυναίκες δεν
είχαν δικαίωμα στην ψήφο πριν από

Σημεία επαφής

Επίσης, η κοινωνική βία, όπως για
παράδειγμα η απαγόρευση πρόσβασης σε σπουδές και εργασία, η έλλειψη προσοχής απέναντι στις γυναίκες, η κατάχρηση της υπομονής των
γυναικών που υπομένουν σιωπηλά
και στωικά τις δυσκολίες, η οικονομική βία, όπως η άρνηση της πληρωμής των εξόδων των γυναικών, και

Ολη η πληροφορία για τον αγώνα
των γυναικών μέχρι σήμερα,
συγκεντρωμένη σε έναν χώρο

Η ΈΚΔΟΣΗ της εφημερίδας
εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα δράσεων του Δικτύου για
τα Δικαιώματα του Παιδιού, με
τίτλο «Σημεία Επαφής», που έχει
στόχο την επικοινωνία των προσφύγων με την ελληνική πραγματικότητα και ευαισθητοποιημένες ομάδες Ελλήνων πολιτών,
προκειμένου να καλλιεργήσει τη
γνωριμία, την κατανόηση και τη
γεφύρωση της απόστασης μεταξύ της ζωής εντός των δομών
φιλοξενίας με την εκτός αυτών
πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα συνίσταται:

ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺗﺻﺎﻝ

ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﻭ ﭼﺎپ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺣﺕ ﻧﻅﺭﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﻫﻣﺎﻫﻧﮓ
)) ﺷﺑﮑﻪ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ(( ﺍﺳﺕ ﺑﺎ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺗﺻﺎﻝ
ﻭ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭی ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻣﻳﺎﻥ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺑﺎ
ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺳﺎﺯی
ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩﺍﻥ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺟﻬﺕ
ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺍﺷﻧﺎﻳﯽ ﻭ ﺷﻧﺎﺧﺕ ﺩﺭک ﻣﺗﻘﺎﺑﻝ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻳﮏ ﭘﻝ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﯽ ﻣﻳﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻬﺎی ﺍﺭﺗﺷﯽ ﻭ ﻧﻅﺎﻣﯽ ﻭ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻣﺣﻳﻁ ﺍﺳﺕ .ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻝ :
ﺍﻟﻑ( ﮔﻔﺗﮕﻭ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻬﺎی ﻧﻅﺎﻣﯽ ﻭ
ﺑﺭﻗﺭﺍﺭی ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﺿﺎی ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻣﺣﻳﻁ ﺏ ( ﺍﻁﻼﻉ
ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭﺟﻭﺍﻣﻊ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﻭ ﺍﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺝ( ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺑﺭﺍﺯ ﻧﻅﺭ ﺍﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺷﺭﮐﺕ
ﺩﺭﺟﻠﺳﺎﺕ ﺩﻳﺩﺍﺭ ﮔﻔﺗﮕﻭ ﻭﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﻫﻧﺭی ﺑﺎ ﺷﺭﮐﺕ ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺎﻥ ﺩ( ﺍﻏﺎﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ
ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭ ﺷﻧﺎﺧﺕ ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﻬﺎی ﺩﺍﺭﺍی ﮔﺭﻭﻩ ﺳﻧﯽ ﻣﺷﺗﺭک
ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎ ﮔﺭﻭﻫﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻳﻕ ﻣﺷﺗﺭک ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ ,ﺗﻔﺭﻳﺣﯽ  ,ﮔﺭﺩﻫﻣﺎ ﻳﯽ ﻫﺎ ,ﮐﻼﺳﻬﺎی
ﺍﻣﻭﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ,ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﻏﻳﺭﻩ..
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﻋﻭﺗﻬﺎی ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺫﻳﺭﻳﻡ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻣﺎﺩﻩ
ﭘﺫﻳﺭﺵ ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﻧﻘﻁﻪ ﻧﻅﺭﺍﺕ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻳﻡ .ﺑﺎ ﮔﺭﻭﻩ
ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ " ﭘﺭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭ " ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﺎ ﮔﺭﻭﻩ ﻭﺏ ﺭﺍﺩﻳﻭی " ﻗﺎﺻﺩک " ﺷﺑﮑﻪ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﺯ
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻳﻣﻳﻝ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ
migratorybirds.ddp@gmail.comﺗﻣﺎﺱ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ  210 88 46 590ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺱ
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ.

ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻷﺗﺻﺎﻝ

ﻭﻳﺷﻛﻝ ﻧﺷﺭﺍﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ﺟﺯءﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻯ
ﻝ"ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ"ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻷﺗﺻﺎﻝ
ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻰ
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻭﻛﺳﺭ ﺣﺎﺟﺯ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﻥ :
*ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﻟﻪ ﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ.
*ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺎﺻﺭﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻰ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻰ.
*ﺍﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺍﻷﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ
ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﻥ.
*ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﻊ ﺃﻗﺭﺍﻧﻬﻡ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﻥ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻭﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ  ,ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ,ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺻﺣﻳﻔﺔ
ﺇﻟﺦ
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻧﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭﻧﻧﺗﻅﺭ ﺃﻓﻛﺎﺭ
ﻭﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺻﺣﻳﻔﺔ "ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ"ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻳﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻷﻧﺗﺭﻧﺕ "ﺑﻳﻛﺭﺍﻟﻳﺩﺍ"
"ﺍﻟﻬﻧﺩﺑﺎء" ﻣﻥ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺑﺭﻳﺩﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻰ ﺇﻟﻰ
Migratorybirds.ddp@gmail.com
ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻷﺗﺻﺎﻝ 2108846590

ην Τρίτη 18/7/2017, η ομάδα των εφήβων «Αποδημητικά Πουλιά» επισκέφτηκε
το Ιδρυμα της Βουλής των
Ελλήνων και είδε μια έκθεση με τίτλο «Ο φεμινισμός στα χρόνια
της μεταπολίτευσης, 1974-1990: ιδέες,
συλλογικότητες, διεκδικήσεις». Η κυρία Αννα Ενεπεκίδου, υπεύθυνη της
έκθεσης, μας έδωσε τις απαραίτητες
πληροφορίες.
Οι γυναίκες είναι ντελικάτες, αλλά
όχι αδύναμες. Ακόμη και αν με το
παραμικρό συναισθηματικό χτύπημα πληγώνονται, αντιστέκονται στις
τρομερές καταιγίδες της ζωής. Μη
βλέπετε την αδύναμη φωνή τους και
το αδύναμο σώμα τους. Αν θέλουν να
αναλάβουν τις μεγαλύτερες ευθύνες
είναι σε θέση να τις φέρουν εις πέρας.
Η βία εναντίον των γυναικών είναι
η πιο ξεδιάντροπη μορφή παραβίασης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η φυσική και σωματική βία, η βία ενάντια
στις συζύγους, η ψυχολογική και λεκτική βία, όπως ο εξευτελισμός της
προσωπικότητας της συζύγου, η έλλειψη σεβασμού και προσοχής στα αιτήματα των γυναικών, στο πρόσωπό
τους, τις σωματικές ανάγκες.

α) στην ενίσχυση και τον διάλογο στο εσωτερικό της κοινότητας
της δομής φιλοξενίας και στην
προετοιμασία της επικοινωνίας
με τον έξω κόσμο
β) στην ενημέρωση και πληροφόρηση των ανηλίκων σχετικά
με την κοινωνική και πολιτισμική ευρωπαϊκή και ελληνική
πραγματικότητα
γ) στην κοινωνικοποίησή τους
και στην ελεύθερη έκφραση μέσα
από τη συμμετοχή σε συναντήσεις, συζητήσεις και επισκέψεις
κοινωνικού, πολιτισμικού, αθλητικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή Ελλήνων
δ) στην έναρξη διαδικασιών ενσωμάτωσης μέσα από την επικοινωνία και τη γνωριμία τους
με Ελληνες συνομήλικους και
ομάδες κοινών ενδιαφερόντων,
όπως π.χ. αθλητικές διοργανώσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,
μαθήματα γλώσσας, έκδοση εφημερίδας κ.λπ.
Στο πλαίσιο αυτό, δεχόμαστε
προσκλήσεις και περιμένουμε
ιδέες και νέες προτάσεις. Επικοινωνήστε με τις εφηβικές ομάδες
της εφημερίδας «Αποδημητικά
Πουλιά» και του web radio «Πικραλίδα» του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση migratorybirds.
ddp@gmail.com ή καλώντας στο
210 88 46 590.

ﮔﺫﺷﺗﮕﺎﻥ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺳﺎﺯ

ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺍﺯﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺑﺎﺭﻩ ﻓﻣﻳﻧﻳﺳﻡ

ﭘﺭﺳﺗﻭ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻧﺑﻪ ﻣﻭﺭﺥ۲۰۱۷/۰۷/۱۸ﮔﺭﻭﻩ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺩﻳﺩﺍﺭ
ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﺩ ﺳﺎﻝ
ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻧﺩ.ﺧﺎﻧﻡ Anna
 Enepekidouﺭﺋﻳﺱ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ
ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻧﺩ.
ﺯﻥ ﻅﺭﻳﻑ ﺍﺳﺕ ﻧﻪ ﺿﻌﻳﻑ ﮔﺭﭼﻪ ﺑﺎ
ﮐﻭﭼﮏﺗﺭﻳﻥ ﺗﻠﻧﮕﺭ ﺍﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﻳﺷﮑﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻁﻭﻓﺎﻧﻬﺎی ﺳﻬﻣﮕﻳﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻳﺳﺗﺩ.
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﺩﺍ ﻭ ﺑﺩﻥ ﺿﻌﻳﻔﻡ ﻧﮑﻥ،ﺍﮔﺭ ﺑﺧﻭﺍﻫﻡ
ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻡ،ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ.
ﺿﺭﺏ ﻭ ﺷﺗﻡ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺭﻡ ﺁﻭﺭﺗﺭﻳﻥ
ﻧﻭﻉ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﻭ ﻧﺎﻗﺽ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺷﺭ
ﺍﺳﺕ.ﺧﺷﻭﻧﺕ ﻓﻳﺯﻳﮑﯽ ﻭ ﺑﺩﻧﯽ،ﺿﺭﺏ ﻭ ﺷﺗﻡ
ﻫﻣﺳﺭ،ﺧﺷﻭﻧﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺗﺣﻘﻳﺭ
ﺷﺧﺻﻳﺕ ﻫﻣﺳﺭ،ﺑﯽ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﯽ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻫﺎی ﺯﻥ،ﭼﻬﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
ﺯﻥ،ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﻧﻊ
ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻝ،ﺑﯽ ﺗﻭﺟﻬﯽ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺯﻥ،ﺳﺅ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﺳﮑﻭﺕ ﺯﻥ ﻭ ﺗﺣﻣﻝ ﺳﺧﺗﯽ
ﻫﺎ،ﺧﺷﻭﻧﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻧﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻥ ﺧﺭﺟﯽ ﻭ
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺕ ﺻﺩﻣﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺭﻫﺎی ﻏﻳﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ.
ﺩﺭ ﺻﺩ ﺳﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺗﻧﺩ.ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺗﺭﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻧﻣﯽﺭﻓﺗﻧﺩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺑﺎﻓﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﺩﻭﺯﻧﺩﮔﯽ،ﻣﻁﺎﻟﺑﯽ
ﺑﺭﺍی ﻣﺟﻼﺕ ﻣﻳﻧﻭﺷﺗﻧﺩ،ﺍﻳﻥ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻗﺷﺭ
ﭘﻭﻟﺩﺍﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﻣﻌﻠﻡ ﺧﺻﻭﺻﯽ
ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ.ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ
ﻣﻣﻧﻭﻋﻪ ﻧﺑﻭﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺳﺧﺗﻳﻬﺎی ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺑﻪ
ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﻭﺩ.ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﮑﻪ  ۶۰ﺳﺎﻝ
ﺍﺯ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﯽﮔﺫﺷﺕ ﺍﻣﺎ
ﻫﻳﭻ ﺯﻧﯽ ﺣﻕ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ
ﭘﻳﺩﺍ ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۸۹۰ﺍﻭﻟﻳﻥ
ﺑﺎﻧﻭی ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺣﺿﻭﺭ ﻳﺎﻓﺕ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﻗﺷﺭ ﻣﺭﻓﻪ ﻣﻁﺎﻟﺑﯽ
ﺑﺭﺍی ﻣﺟﻼﺕ ﻣﯽﻧﻭﺷﺗﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻣﯽﺭﻓﺗﻧﺩ
ﻭ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺷﺭ ﺳﻁﺢ ﭘﺎﺋﻳﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻧﺎﺯﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺭﺩﻧﺩ ﻓﻘﻁ ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ
ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﺗﻣﺎﻡ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺗﺷﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﺣﻕ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ

ﮔﺫﺷﺗﮕﺎﻥ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺳﺎﺯ

ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺍﺯﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺑﺎﺭﻩ ﻓﻣﻳﻧﻳﺳﻡ

ﭘﺭﺳﺗﻭ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻧﺑﻪ ﻣﻭﺭﺥ۲۰۱۷/۰۷/۱۸ﮔﺭﻭﻩ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺩﻳﺩﺍﺭ
ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﺩ ﺳﺎﻝ
ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻧﺩ.ﺧﺎﻧﻡ Anna
 Enepekidouﺭﺋﻳﺱ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ
ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻧﺩ.
ﺯﻥ ﻅﺭﻳﻑ ﺍﺳﺕ ﻧﻪ ﺿﻌﻳﻑ ﮔﺭﭼﻪ ﺑﺎ
ﮐﻭﭼﮏﺗﺭﻳﻥ ﺗﻠﻧﮕﺭ ﺍﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﻳﺷﮑﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻁﻭﻓﺎﻧﻬﺎی ﺳﻬﻣﮕﻳﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻳﺳﺗﺩ.
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﺩﺍ ﻭ ﺑﺩﻥ ﺿﻌﻳﻔﻡ ﻧﮑﻥ،ﺍﮔﺭ ﺑﺧﻭﺍﻫﻡ
ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻡ،ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ.
ﺿﺭﺏ ﻭ ﺷﺗﻡ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺭﻡ ﺁﻭﺭﺗﺭﻳﻥ
ﻧﻭﻉ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﻭ ﻧﺎﻗﺽ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺷﺭ
ﺍﺳﺕ.ﺧﺷﻭﻧﺕ ﻓﻳﺯﻳﮑﯽ ﻭ ﺑﺩﻧﯽ،ﺿﺭﺏ ﻭ ﺷﺗﻡ
ﻫﻣﺳﺭ،ﺧﺷﻭﻧﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺗﺣﻘﻳﺭ
ﺷﺧﺻﻳﺕ ﻫﻣﺳﺭ،ﺑﯽ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﯽ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻫﺎی ﺯﻥ،ﭼﻬﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
ﺯﻥ،ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺧﺷﻭﻧﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﻧﻊ
ﺍﺷﺗﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻝ،ﺑﯽ ﺗﻭﺟﻬﯽ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺯﻥ،ﺳﺅ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﺳﮑﻭﺕ ﺯﻥ ﻭ ﺗﺣﻣﻝ ﺳﺧﺗﯽ
ﻫﺎ،ﺧﺷﻭﻧﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻧﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻥ ﺧﺭﺟﯽ ﻭ
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺕ ﺻﺩﻣﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺭﻫﺎی ﻏﻳﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ.
ﺩﺭ ﺻﺩ ﺳﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺗﻧﺩ.ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺗﺭﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻧﻣﯽﺭﻓﺗﻧﺩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺑﺎﻓﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﺩﻭﺯﻧﺩﮔﯽ،ﻣﻁﺎﻟﺑﯽ
ﺑﺭﺍی ﻣﺟﻼﺕ ﻣﻳﻧﻭﺷﺗﻧﺩ،ﺍﻳﻥ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻗﺷﺭ
ﭘﻭﻟﺩﺍﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﻣﻌﻠﻡ ﺧﺻﻭﺻﯽ
ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ.ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ
ﻣﻣﻧﻭﻋﻪ ﻧﺑﻭﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺳﺧﺗﻳﻬﺎی ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺑﻪ
ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﻭﺩ.ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﮑﻪ  ۶۰ﺳﺎﻝ
ﺍﺯ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﯽﮔﺫﺷﺕ ﺍﻣﺎ
ﻫﻳﭻ ﺯﻧﯽ ﺣﻕ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ
ﭘﻳﺩﺍ ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۸۹۰ﺍﻭﻟﻳﻥ
ﺑﺎﻧﻭی ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺣﺿﻭﺭ ﻳﺎﻓﺕ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﻗﺷﺭ ﻣﺭﻓﻪ ﻣﻁﺎﻟﺑﯽ
ﺑﺭﺍی ﻣﺟﻼﺕ ﻣﯽﻧﻭﺷﺗﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻣﯽﺭﻓﺗﻧﺩ
ﻭ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺷﺭ ﺳﻁﺢ ﭘﺎﺋﻳﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻧﺎﺯﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺭﺩﻧﺩ ﻓﻘﻁ ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ
ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﺗﻣﺎﻡ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺗﺷﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﺣﻕ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ
ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﺷﺩﻧﺩ.ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺟﻧﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﺭﺃی ﺑﺩﻫﻧﺩ ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﮐﻡ ﮐﻡ ﺑﻪ
ﺻﻭﺭﺕ ﺩﺳﺗﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﺭﻭﻩﻫﺎﻳﯽ ﺩﻭﺭ ﻫﻡ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ
ﺷﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﭘﺎی ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺭﺍی ﺣﺿﻭﺭ
ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻧﺩ.ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۵۶ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺣﻕ ﺷﻧﻳﺩﻩ
ﺷﺩﻥ ﺻﺩﺍی ﺯﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﻣﻳﺕ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩ.
ﮐﻪ ﻫﻡ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺣﺩﻭﺩ ۷۰ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺯﻧﻬﺎی
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺣﻕ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﻫﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﯽ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﻧﺩ.ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﺭﺩﺍﻥ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﺣﺿﻭﺭ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ
ﺩﺭ ﭘﺎی ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺭﺃی ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ
ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺑﻭﺩﻧﺩ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۷۴_۱۹۶۷ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺩﻳﮑﺗﺎﺗﻭﺭی ﺑﺭ ﭘﺎ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻣﻪی
ﻓﻌﺎﻟﻳﺕﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺷﺩ.ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ ۱۹۷۴ﺩﻳﮑﺗﺎﺗﻭﺭی ﻟﻭﺍﺳﺎﻥ ﺭﺳﻳﺩ.ﺩﺭ ﺻﺩ
ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﺣﻕ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺩﺍﺭﺱ
ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺷﺩﻧﺩ
ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﺍﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۵
ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺷﺩ،ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺭﺩ ﺑﺎ
ﻫﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭﻧﺩ.ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ،ﺣﻘﻭﻕ ﻓﺎﻣﻳﻠﯽ ﺑﻭﺩ
ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﻭﺩﻧﺩ.ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺿﺭﺏ
ﻭ ﺷﺗﻡ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺩﻳﻡ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﮔﺭﻭﻩ
ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﻟﻐﻭ ﺍﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺭﺍی ﻣﺭﺩﺍﻥ ﺷﺩﻧﺩ.
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺩﻳﮑﺗﺎﺗﻭﺭی ﻧﻅﺎﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩ
ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﻭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﺭی ﺷﺩﻧﺩ.ﻭﻟﯽ
ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﭼﻧﻳﻥ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎﻳﯽ
ﻣﻭﺍﻓﻕ ﻧﺑﻭﺩﻧﺩ.ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺑﺎﻻﺧﺭﻩ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻧﺩ،ﻭﺯﻳﺭ ﺷﺩﻧﺩ،ﻭﺍﺭﺩ
ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ ﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﮐﻡ ﮐﻡ ﺣﻘﻭﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺻﻭﻳﺏ
ﺭﺳﻳﺩ.
ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﺍی ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺣﻘﻭﻗﻬﺎﻳﺷﺎﻥ ﺑﺩﻭﻥ
ﻫﻳﭻ ﺗﺭﺳﯽ ﺗﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﮐﺭﺩﻧﺩ،ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺎﺭﻟﻣﺎﻥ
ﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺑﺎ ﻣﺭﺩﺍﻥ ﮔﺭﻓﺗﻧﺩ.
ﻭ ﺍﻣﺎ ﭘﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ  :ﺍﺯ ﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ
ﻣﯽﺧﻭﺍﻫﻡ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺣﻕ ﺧﻭﺩ
ﺟﻧﮕﻳﺩﻩ ﻭ ﻫﻳﭻ ﻣﻭﻗﻊ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﻅﻠﻡ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻧﺷﻭﻧﺩ.
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻳﺩﺍﺭ ﻫﺭ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻋﺿﺎی ﮔﺭﻭﻩ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺑﺭﮔﻪ ﻫﺎی ﮐﻭﭼﮑﯽ
ﻧﻅﺭﺍﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺎﻧﻭﺍﻥ ﻧﻭﺷﺗﻪ
ﻭ ﺑﺭ ﺭﻭی ﺩﻳﻭﺍﺭﻫﺎی ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﻧﺻﺏ ﮐﺭﺩﻧﺩ.

