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MIGRATORY BIRDS

 ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ

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

The birth of
a newspaper

Η εφημερίδα των έφηβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων

In the 7th issue of the newspaper
«Migratory Birds» our concerns
are intensifying, events flow on,
and the young journalists are
writing about them in the hope
that they will create food for
thought for every reader.

W

e were so happy to be woken at
6am. We were due to meet at Larissa Station at 7am and the whole
team was on time. The bus was
already there, waiting for us; we
boarded and set off for Koropi, just outside Athens.
Where were we headed? To where our articles are
turned into pen and paper, naturally. To the place
where our written words, photographs and sketches are one step away from being printed thousands
of times over in order to end up in the hands of our
readers. It was to be the moment when long-term
queries would be answered and processes unknown
to most people would be revealed to us.
We were both honoured and very moved by
the warm welcome afforded to us by Mr Thomas
Tsakalogyiannis, the Director of the printing house
of “Kathimerines Ekdoseis SA” and by the guided
tour that followed. We witnessed every step of our
newspaper’s journey from electronic form to tangible reality. First, it turns into an aluminium plate
and then a proper newspaper.
The machines are firing away on all cylinders
and the first sheet appears before us. We grab it
in a flash and we are now holding it in our hands.
This is really it. This is really our work. This is
really our newspaper, the one you are holding in
your hands right now.
Sincere thanks to everyone at the printer’s that
allowed us to «invade» them and fill the space with
our questions and flash photography. It was a
unique and truly memorable experience for all of us.
Read the full English edition of “Migratory
Birds” online at www.ddp.gr

ﻭﺟﺑﺔ ﻓﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﺔ
ﺍﺟﻣﻝ ﻧﻬﻭﺽ ﺻﺑﺎﺣﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﻡ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
7:00  ﻓﻲ، ﻭﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩﻧﺎ.ً ﺻﺑﺎﺣﺎ6:00
 ﺩﺧﻠﻧﺎ. ﺍﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﺭﻧﺎ.  ﻓﻲ ﻣﺣﻁﺔ ﻻﺭﻳﺳﺎ،ًﺻﺑﺎﺣﺎ
.ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺗﻭﺟﻬﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﻛﻭﺭﻭﭘﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻥ ﻛﻧﺎ ﺫﺍﻫﺑﻳﻥ ؟ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺣﻳﺙ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻧﺎ ﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺑﺭ
 ﻫﻧﺎﻙ ﺣﻳﺙ ﻧﺣﻥ ﺧﻁﻭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﻁﺑﻊ.ﻭﻭﺭﻕ
 ﺻﻭﺭﻧﺎ ﻭ ﺭﺳﻭﻣﺎﺗﻧﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﺻﻝ،ﻧﺻﻭﺻﻧﺎ
 ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﺳﺎﺅﻻﺕ ﺳﻧﻳﻥ ﻛﺎﻧﺕ.ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯء
ﺳﺗﺣﻝ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺗﺻﺑﺢ
.ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻧﺎ
 ﻣﺩﻳﺭ، ﺍﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﺣﺎﺭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺛﻭﻣﺎﺱ ﺗﺳﺎﻛﺎﻟﻭﻳﺎﻧﻲ
 ﻭﻛﻣﺎ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ، «ﻣﻁﺑﻌﺔ »ﺍﻻﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ
 ﻛﺎﻧﺕ،  ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺕ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ
 ﺭﺃﻳﻧﺎ ﻋﺩﺩﻧﺎ ﻣﻥ.ًﻣﺷﺭﻓﺔ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻣﺅﺛﺭﺓ ﻓﻳﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ
 ﻣﻥ ﺷﻛﻠﻪ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻥ.«ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﻳﺗﺧﺫ »ﺟﺳﺩ ﻭﻋﻅﻡ
.ﻳﺻﺑﺢ ﺯﻧﻙ ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
 ﻭﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ،ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺎﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻭﻗﻑ
 ﺑﺣﺭﻛﺔ ﺳﺭﻳﻌﺔ ﻧﺧﻁﻔﻬﺎ ﻭﻧﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﻳﻥ. ﺗﻅﻬﺭ ﺃﻣﺎﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ
 ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ. ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﻣﻠﻧﺎ. ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ. ﺃﻳﺩﻳﻧﺎ
.ﺟﺭﻳﺩﺗﻧﺎ ﻭﻧﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﻳﺩﻳﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ
 ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳﻣﺣﻭﺍ ﻟﻧﺎ،ﻧﺷﻛﺭ ﺑﺣﺭﺍﺭﺓ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﺔ
 ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻠﻛﻝ. »ﺍﻥ ﻧﻐﺯﻭ « ﻭﻧﻣﻸ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﻼﺵ ﻭﺍﻻﺳﺄﻟﺔ
. ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻓﺭﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻧﻭﻋﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺳﻰ

ﭘﺭﻧﮢﻧﮓ ﮔﻬﺭ ﻣﻳں ﻧﺎﺷﺗﺎ
 ﺑﺟﮯ ﺟﺎﮔﻧﮯﻣﻳں6: 00 ﺻﺑﺢ ﮐﯽ ﺳﺏ ﺳﮯ ﺧﻭﺑﺻﻭﺭﺗﯽ ﺻﺑﺢ
 ﺑﺟﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻻﺭﻳﺳﺎ ﺳﮢﻳﺷﻥ ﮐﮯ07:00  ﭘﻭﺭی ﮢﻳﻡ ﭘﺭ ﺍﻣﻳﺩﺗﻬﯽ.ﺗﻬﯽ
 ﮨﻡ ﺟﻠﺩی.ﻭﻗﺕ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻭ ﻟﻳﮑﺭ ﺑﺱ ﮨﻣﺎﺭے ﻟﺋﮯ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﮐﺭ ﺭﮨﺎ ﺗﻬﺎ
.ﮐﻭﺭﻭﭘﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﻳﺎﺭ ﮨﻭے, ﻣﻳں ﺍ ﻧﺩﺭ ﺁﺋﮯ ﺍﻭﺭ
 ﺟﮩﺎں ﮨﻣﺎﺭے ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻳﺎﮨﯽ ﺍﻭﺭ ﮐﺎﻏﺫ ﻣﻳں،ﮨﻡ ﮐﮩﺎں ﮔﺋﮯﺗﻬﮯ ﻳﻘﻳﻧﺎ
 ﮨﻣﺎﺭی ﺗﺣﺭﻳﺭﻭں ﮐﮯ ﺍﻳﮏ ﻗﺩﻡ،  ﻫﻡ ﺟﮩﺎ ﮨﻳں ﺍﺏ.ﺑﺩﻝ ﮔﺋﮯ ﺗﻬﮯ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻫﻣﺎﺭﻳﯽ ﺗﺻﺎﻭﻳﺭ ﺍﻭﺭ ڈﺭﺍﺋﻧﮓ ﮨﺯﺍﺭﻭ ﺑﺎﺭ ﭼﻬپ ﺟﺎ
 ﻳہ ﻭﻩ ﻟﻣﺣہ ﺗﻬﺎ.ﭼﮑﯽ ﻫﮯﺗﺎﮐہ ﻭﻩ ﭘڑﻫﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺗﮏ ﭘﮩﻧﭻ ﺳﮑﮯ
ﺟﮩﺎں ﻁﻭﻳﻝ ﻋﺭﺻﮯ ﺳﮯ ﮐﻳﮯﺟﺎﻧﮯﻭﺍﻟﮯﺳﻭﺍﻻﺕ ﮐﻭ ﺣﻝ ﮐﻳﺎ
ﺟﺎﺳﮑﺗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻭﺍﻡ ﮐﮯﻧﺎ ﻣﻌﻠﻭﻡ ﻋﻣﻝ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﮨﻣﻳں
.ﭘﺗہ ﭼﻠﺗﺎ
ﻣﺳﮢﺭ ﺗﻳﺳﺎ ﮐﺎﻟﻭﮔﻳﺎﻧﺱ ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﺭ ﺍﻑ ﭘﻳﻧﮢﻧﮓ ﻫﺎﻭﺱ ﮐﺎﺗﻳﻣﮯﺭﻳﻧﺱ
ﻳﮑﺩﻭﺳﻳﺱ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮑﮯ ﺩﻳﮕﺭ ﻋﻣﻠﮯ ﮐﻳﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﮨﻣﻳں ﺍﻭﺭ
ﻫﻣﺎﺭےﭘﻭﺭے ﺩﻭﺭے ﮐﺎ ﺑﻬﺭﭘﻭﺭ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﺟﻭ ﻫﻣﺎﺭے ﻟﻳﮯ
 ﮨﻡ ﻧﮯ ﺩﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﻫﻣﺎﺭے.ﺑﮩﺕ ﻗﺎﺑﻝ ﻋﺯﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﻋﺯﺍﺯ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﮨﮯ
ﻟﮑﻬﮯﮔﻳﮯ ﺍﺷﺎﻋﺕ ﺍﺧﺑﺎﺭﺍﺕ ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﺣﻘﻳﻘﯽ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺑﻥ ﭼﮑﯽ
 ﺯﻧﮏ ﺍﻭﺭ ﭘﻬﺭ ﺑﺎﻗﺎﻋﺩﮔﯽ ﺳﮯ، ﺍﭘﻧﮯ ﺍﻟﻳﮑﮢﺭﺍﻧﮏ ﻓﺎﺭﻡ ﺳﮯ.ﮨﮯ
.ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺑﻥ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
 ﺍﻭﺭ ﭘﮩﻠﯽ ﮐﺎﭘﯽ ﻫﻣﺎﺭے ﺳﺎﻣﻧﮯ ﺍ،ﻣﺷﻳﻧﻳں ﺯﺑﺭﺩﺳﺕ ﮐﺎﻡ ﮐﺭﺗﯽ ﮨﻳں
 ﻫﻡ ﻧﮯ ﭘﻭﺭﺗﯽ ﺳﮯ ﺍﺳﮯ ﭘﮑڑﺍ ﺍﻭﺭ ﺍﺏ ﻳہ ﻫﻣﺎﺭےﮨﺎﺗﻬﻭں.ﮔﺭی
.ﻣﻳں ﮨﮯ
 ﻳہ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮨﮯ.ﮐﻳﺎ ﻳہ ﺣﻘﻳﻘﺕ ﮨﮯ ﻳہ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﮐﺎﻡ ﮨﮯ
.ﺍﻭﺭ ﺁپ ﺍﺑﻬﯽ ﺍﺳﮯ ﺍﭘﻧﮯ ﮨﺎﺗﻬﻭں ﻣﻳں ﺭﮐﻬﻳں
 ﺟﻥ،ﮨﻡ ﭘﺭﻧﮢﻧﮓ ﮔﻬﺭ ﮐﮯ ﭘﻭﺭے ﻋﻣﻠﮯ ﮐﮯ ﺑﮩﺕ ﺷﮑﺭ ﮔﺯﺍﺭ ﮨﻳں
ﻧﮯ ﮨﻣﻳں " ﺭﺳﺎی ﺩی ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻋﻼﻗﮯ ﮐﻭ ﻓﻠﻳﺵ ﺍﻭﺭ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﮐﮯ
 ﻳہ ﮨﻣﺎﺭے ﻟﺋﮯ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﺍﻭﺭ ﻧﺎﻗﺎﺑﻝ.ﺳﺎﺗﻬ ﺑﻬﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩی ﮨﮯ
.ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﺗﺟﺭﺑہ ﺗﻬﺎ

Με κείμενα
σε ελληνικά, αγγλικά,
αραβικά, φαρσί και ούρντου!

Τα γεννητούρια
μιας εφημερίδας
Στο 7ο φύλλο της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» οι προβληματισμοί εντείνονται, τα γεγονότα τρέχουν και οι νέοι αρθρογράφοι και ποιητές γράφουν γι’
αυτά ελπίζοντας πως θα δώσουν τροφή για σκέψη σε κάθε αναγνώστη

Τ

ο πιο όμορφο πρωινό
ξύπνημα ήταν εκείνο
στις 6 το πρωί. Πιστή
όλη η ομάδα στο ραντεβού, στις 7 ήταν
στον Σταθμό Λαρίσης. Το λεωφορείο μάς περίμενε. Μπήκαμε
γρήγορα μέσα και ξεκινήσαμε για
το Κορωπί. Πού πηγαίναμε; Μα,
φυσικά εκεί όπου τα γραπτά μας
μετατρέπονται σε μελάνι και χαρτί. Εκεί όπου πλέον είμαστε ένα
βήμα πριν τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα σχέδιά μας τυπωθούν
χιλιάδες φορές για να φτάσουν
στα χέρια του αναγνώστη. Ηταν η
στιγμή όπου απορίες χρόνων θα
λύνονταν και άγνωστες διαδικασίες για το ευρύ κοινό θα γίνονταν
γνωστές σε εμάς.
Η θερμή υποδοχή του κ. Θωμά
Τσακαλογιάννη, διευθυντή του
τυπογραφείου «Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε.», αλλά και των εργαζομένων, καθώς και η ξενάγηση
που ακολούθησε ήταν τιμητικές
και εξαιρετικά συγκινητικές για
όλους μας. Είδαμε το φύλλο μας
να παίρνει σάρκα και οστά. Από
την ηλεκτρονική του μορφή να
γίνεται τσίγκος και στη συνέχεια
μια κανονική εφημερίδα.
Τα μηχανήματα δουλεύουν πυ-

ρετωδώς και το πρώτο αντίτυπο
εμφανίζεται μπροστά μας. Με μια
γρήγορη κίνηση το αρπάζουμε και
πλέον το κρατάμε στα χέρια μας.
Είναι στ’ αλήθεια αυτό. Είναι
στ’ αλήθεια η δουλειά μας. Είναι
στ’ αλήθεια η εφημερίδα μας και
την κρατάτε στα χέρια σας αυτήν
τη στιγμή.
Ευχαριστούμε θερμά όλο το επιτελείο του τυπογραφείου που μας
επέτρεψε να «εισβάλουμε» και να
γεμίσουμε τον χώρο με φλας και
ερωτήσεις. Ηταν για όλους μια
μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.

Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «Αποδημητικά Πουλιά» δημιουργήθηκε από το Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του Παιδιού με την υποστήριξη της UNICEF και χρηματοδότηση
της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση του παρόντος φύλλου
δημιουργήθηκε και με την υποστήριξη
του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ Παράρτημα Ελλάδας, που χρηματοδοτείται από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

«ﺇﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ »ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ
ﺃﺳﺳﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻔﻭﺿﻳﺔ
 ﺍﻥ ﺍﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ.ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ
ﺗﻡ ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ
 ﺍﻟﺗﻲ، ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ-ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ
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ﺻﺑﺣﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﭼﺎپ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﻗﺷﻧﮓ ﺗﺭﻳﻥ ﺑﻳﺩﺍﺭ ﺷﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻭﺍﺏ ﺻﺑﺢ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﻳﺩﺍﺭ
، ﺷﺩﻧﯽ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺕ ﺷﺵ ﺻﺑﺢ ﺍﺯ ﺧﻭﺍﺏ ﺑﻳﺩﺍﺭ ﺷﺩﻳﻡ
ﻫﻣﻪ ی ﮔﺭﻭﻩ ﺑﺎ ﻫﻡ ﺳﺎﻋﺕ ﻫﻔﺕ ﺻﺑﺢ ﺟﻠﻭی ﻣﺗﺭﻭی
 ﺍﺗﻭﺑﻭﺱ ﻣﻧﺗﻅﺭﻣﺎﻥ ﺑﻭﺩ ﺳﺭﻳﻊ، ﻻﺭﻳﺳﻳﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﺳﻭﺍﺭ ﺷﺩﻳﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﮐﺭﻭﭘﯽ ﺣﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﮐﺟﺎ ﻣﻳﺭﻓﺗﻳﻡ ؟ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ
 ﺁﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻗﺩﻣﯽ. ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻭ ﮐﺎﻏﺫ ﻣﻳﺷﻭﺩ
 ﻋﮑﺱ ﻫﺎ ﻭ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﻫﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﻭ، ﭼﺎپ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ
ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﭼﺎپ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺧﻭﺍﻧﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﺭﻭﺯ
 ﻟﺣﻅﻪ ﺍﻳﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﻭﺍﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ.ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺑﺭﺳﺩ
ﺫﻫﻧﻣﺎﻥ ﺑﻭﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻭ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﭼﺎپ ﺭﺍ
ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺁﺷﻧﺎ ﺳﺎﺧﺕ
 ﻣﺩﻳﺭ ﭼﺎپ، ﭘﺫﻳﺭﺍﻳﯽ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﮔﺭﻡ ﺁﻗﺎی ﺗﻭﻣﺎ ﭼﺎﮐﺎﻟﻭ ﻳﺎﻧﯽ
"ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی ﺧﺻﻭﺻﯽ" ﻭ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﮐﺎﻣﻝ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
 ﺧﻳﻠﯽ ﻣﺭﺗﺏ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﭘﺭ ﺷﻭﺭ ﺷﻌﻑ ﺑﺭﺍی، ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩ
 ﻗﺩﻡ ﺑﻪ ﻗﺩﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺣﻅﻪ.ﻫﻣﻪ ی ﻣﺎ ﺑﻭﺩ
ﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻔﺣﻪ ی
ﺁﻟﻣﻳﻧﻳﻭﻣﯽ" ﺷﺎﺑﻠﻭﻥ " ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻣﻳﺷﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺟﺎ ﻣﺛﻝ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎﻣﻝ ﭼﺎپ ﻣﻳﺷﺩ
ﺩﺳﺗﮕﺎﻫﺎی ﭼﺎپ ﺩﺍﻳﻡ ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺗﻭﻗﻑ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻭ ﺍﻭﻟﻳﻥ
 ﺑﺎ ﻳﻪ ﺣﺭﮐﺕ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﻗﻳﻘﺎ ﺟﻠﻭی ﺭﻭی ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ
ﺧﻳﻠﯽ ﺳﺭﻳﻊ ﺣﻣﻠﻪ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ
،  ﺍﻳﻥ ﻭﺍﻗﻌﻳﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﺳﺕ. ﻣﻳﮕﻳﺭﻳﻡ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺳﺕ ﻭ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻟﺣﻅﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺕ
ﻫﺎﻳﺗﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻳﺩ
ﺧﻳﻠﯽ ﺻﻣﻳﻣﺎﻧﻪ ﺳﭘﺎﺳﮕﺯﺍﺭﻳﻡ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﻪ ﺧﻭﺑﺗﻭﻥ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﺣﻝ ﺭﺍ "ﺍﺷﻘﺎﻝ " ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ
ﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺭﺳﺵ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﭘﺭ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ی ﻣﺎ
ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺭ ﺍﺯ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﻧﮑﺭﺩﻧﯽ ﺑﻭﺩ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ " ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺍﺯ
ﺷﺑﮑﻪ ﺩﻳﮑﺗﻳﻭ " ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ" ﺍﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﮐﺭﺩ ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ ﻭ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﻫﻳﻳﺕ
 ﭼﺎپ ﻭ ﭘﺧﺵ. ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ
" ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﻭﺳﺳﻪ
ﺭﺯﺍ ﻟﻭﮐﺯﻭ ﺑﻭﺭگ – ﺑﺧﺵ
 ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ،ﻳﻭﻧﺎﻥ" ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺩ
ﻭﻫﻣﮑﺎﺭی ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
.ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺁﻟﻣﺎﻥ

ﺍﺧﺑﺎﺭ " ﻣﮩﺎﺟﺭ ﭘﺭﻧﺩے " ﺷﺎﺋﻊ ﮐﻳﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ
 ﺍﻭﺭ،ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ
ﻳﻭﺭﭘﻳﻥ ﮐﻣﻳﺷﻥ ﮐﯽ ﻓﻧڈﻧﮓ ﺍﻭﺭ ﻳﻭ
ﺍﻳﻥ ﺁﺋﯽ ﺳﯽ ﺍﻳﻑ ﮐﮯ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺳﮯ۔
ﺷﮩﺭی ﺗﺣﻔﻅ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ
ﺍﻣﺩﺍﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍ ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﮐﯽ ﻣﺯﻳﺩ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮑﺳﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻔﻧﮓ
ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﺭﻣﻥ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﮯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں
ﺩﻓﺗﺭ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﻓﻧڈ
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ﺧﺎﺳﺗﮕﺎﺭی

 ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺧﺗﺭ۷۰ ﻣﺭﺩی ﮐﻪ
 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺭﺩ۱۷

ﺳﺎﺭﺍ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ
 ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﻭ ﭘﺳﺭ ﺑﺯﺭگ. ﻣﻳﮑﺭﺩ
 ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺍﺵ ﻣﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩ. ﺩﺍﺷﺕ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯﭼﻧﺩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺭگ ﻫﻣﺳﺭﺵ ﻣﯽ
 ﮐﻪ.ﺩﻭ ﭘﺳﺭﺍﻧﺵ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ. ﮔﺫﺷﺕ
. ﺗﺎ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﮐﻧﻧﺩ
ﺩﻭ ﭘﺳﺭﺍﺵ ﺗﻼﺵ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﭘﻭﻟﯽ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ. ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﺩﻩ ﺷﺎﻥ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧﺩ
ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﺯﻳﺎﺩی ﭘﻭﻝ ﺟﻣﻊ ﮐﺭﺩﻩ
 ﭘﺳﺭ ﺑﺯﺭگ ﺍﺵ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺕ. ﺑﻭﺩﻧﺩ
ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺩﺭﺵ ﮔﻔﺕ ﮐﻪ
 ﭘﺩﺭﻫﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﮐﺭﺩ.ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻧﻡ
ﺑﻪ ﭘﺳﺭﺵ ﮔﻔﺕ ﻣﻥ ﻣﻳﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﻧﺟﺎ ﺩﺧﺗﺭ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺗﻭ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎﺭی
 ﺍﻭ. ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻭﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺍﻭﺭﻡ
ﮔﻔﺕ ﺗﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ
 ﭘﺳﺭﮐﻪ ﺧﻳﺎﻟﺵ ﺭﺍﺣﺕ ﺑﻭﺩ. .ﺩﺳﺕ ﻧﺩﻫﯽ
ﮐﻪ ﭘﺩﺍﺵ ﻣﻳﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ
ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﮐﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﺯﻥ
ﺍﻳﻧﺩﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻭﺩﺵ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺍﻭﺭﺩ
 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ ﺭﻭﺯ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺭﻓﺕ.
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺧﺎﺳﺗﮕﺎﺭی ﭘﻳﺭ ﻣﺭﺩ ﺑﺎ
ﭘﺩﺭ ﺩﺧﺗﺭ ﺣﺭﻑ ﻣﻳﺯﺩ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺩﻓﻌﻪ
 ﻭ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ. ﭼﺷﻡ ﭘﻳﺭ ﻣﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺗﺭ ﺍﻓﺗﺎﺩ
ﺍﺯ ﺩﺧﺗﺭ ﺧﻭﺷﺵ ﺍﻣﺩ ﻭ ﻋﺎﺷﻕ ﺩﺧﺗﺭ ﺷﺩ
ﭘﻳﺭ ﻣﺭﺩ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﻫﻣﻭﻥ ﺟﺎ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺩﺧﺗﺭ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ ﺍﺵ
. ﺧﺎﺳﺗﮕﺎﺭی ﮐﺭﺩ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﭘﻭﻟﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺑﻪ ﭘﺩﺭ ﺩﺧﺗﺭ ﺩﺍﺩ
ﭘﺩﺭ ﺩﺧﺗﺭ ﻫﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﮐﺭﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻧﮑﻪ ﺍﺯ
ﺩﺧﺗﺭﺍﺵ ﺑﭘﺭﺳﺩ ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ
. ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻧﯽ ﻳﺎ ﻧﻪ
ﺩﺧﺗﺭ ﺭﺍ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ
 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺑﺎ.ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻧﺩ
ﺩﺧﺗﺭ ﺑﺭﮔﺷﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎی
 ﻭﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺭﺳﻳﺩﻧﺩ ﻫﻣﻪ. ﺯﻳﺎﺩی
ﻓﮑﺭ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﭘﺳﺭﺍﺵ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎﺭی
 ﻭﻗﺗﯽ ﭘﺳﺭﺍﺵ ﻓﻬﻣﻳﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ. ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﺍﻳﻧﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﺎ ﭘﺩﺭﺍﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﻭ ﺍﺻﻼ ﺑﺎﻭﺭﺵ. ﺧﻳﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺕ ﺷﺩ
ﻧﻣﻳﺷﺩ ﮐﻪ ﭘﺩﺭﺵ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺍﻳﻧﺩﻩ ﺍﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
. ﮐﺭﺩ ﮐﺭﺩ ﺍﺳﺕ
. ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺩی ﺑﺭﺍی ﭘﺳﺭ ﺑﻭﺩ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺍﺵ ﺗﻭﺍﻫﻡ ﻧﺩﺍﺷﺕ
ﭼﻭﻥ ﻣﺭﺩ ﭘﻳﺭ ﻭ ﺑﺩﺍﺧﻼﻕ ﺑﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺭ
. ﻋﮑﺱ ﺯﻥ ﺍﺵ ﺟﻭﺍﻥ ﻭ ﺯﻳﺑﺎ ﺑﻭﺩ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺷﺭﺍﻳﻁﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی
ﺧﻭﺩﺵ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺭﺍ ﺗﺣﻣﻝ ﮐﻧﺩ ﺯﻥ
ﺍﺵ ﺭﺍ ﺧﻳﻠﯽ ﮐﺗﮏ ﻣﻳﺯﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺟﻭﺍﻥ
. ﺍﺵ ﺑﺩ ﺭﻓﺗﺎﺭی ﻣﻳﮑﺭﺩ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﻣﻳﮑﺭﺩ ﺯﻥ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﻟﺑﺎﺱ ﻫﺎی ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺯﺭگ ﻭ ﮔﺷﺎﺩ ﻭﺑﻠﻧﺩ
 ﻭ ﺍﺻﻼ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﻧﻣﯽ ﮔﺫﺍﺷﺕ. ﺑﭘﻭﺷﺩ
. ﺯﻥ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﻭﺩﺵ ﺑﺭﺳﺩ ﻭ ﺁﺭﺍﻳﺵ ﮐﻧﺩ
ﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺩﺧﺗﺭ ﻭ ﭘﺳﺭ ﺭﺍ ﺩﺭک
 ﺩﺧﺗﺭ. ﻧﻣﯽ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺳﻳﺏ ﺩﻳﺩﻧﺩ
. ﺑﻳﭼﺎﺭﻩ ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺫﻳﺕ ﺷﺩ ﺑﻭﺩ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﮔﺫﺍﺷﺕ ﺯﻥ ﺍﺵ ﺑﻪ
 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻝ. ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺭﻭﺩ
ﺩﺧﺗﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺩ ﻭ ﻣﺻﻳﺑﺕ ﺯﻥ ﺑﻳﺷﺗﺭ
 ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺩﻥ ﺯﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ. ﺷﺩ ﺑﻭﺩ
 ﺯﻥ ﺑﭼﻪ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﻳﮑﺭﺩ
 ﻭﻗﺗﯽ. ﺩﻧﻳﺎ ﺍﻣﺩ ﻭ ﺑﭼﻪ ﺯﻥ ﺩﺧﺗﺭ ﺑﻭﺩ
 ﺩﻳﮕﺭ ﺯﻥ ﻧﻣﯽ.  ﺳﺎﻟﺵ ﺷﺩ۵ ﺩﺧﺗﺭﺍﺵ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺑﺎ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﮐﻧﺎﺭ ﺑﻳﺎﻳﺩ ﭼﻭﻥ ﮐﻪ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺍﺵ ﺩﺍﺷﺕ
ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ. ﺷﮏ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺳﺭﺵ ﺩﺍﺷﺕ
ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﺳﺭﺵ ﻭ ﺯﻥ ﺍﺵ ﻫﻡ
ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺯﻥ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻣﯽ
. ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﺣﻣﻝ ﮐﻧﺩ
ﺯﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺟﺩﺍ
 ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺍﺯ. ﺑﺷﻭﺩ
 ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺯ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺟﺩﺍ.ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺟﺩﺍ ﺑﺷﻭﺩ
 ﭘﻳﺭ ﻣﺭﺩ ﺑﭼﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻥ ﮔﺭﻓﺕ. ﺷﺩ
ﻭ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺩﺧﺗﺭﺍﺵ ﺭﺍ
 ﺯﻥ ﺑﻳﭼﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ. ﺑﺑﻳﻧﺩ
. ﺩﺧﺗﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﺩ
ﺯﻥ ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ ﺍﺵ ﮐﺎﺭ
ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩ ﺗﺎ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻳﻥ
 ﺳﺎﻝ۲  ﭘﺳﺭ ﺑﺯﺭگ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ. ﮐﻧﺩ
. ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺭﺩ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺩﺧﺗﺭ ﺩﻳﮕﺭ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ. ﻭ ﺩﺧﺗﺭ ﺯﻥ ﺑﺯﺭگ ﺷﺩ
 ﻭ ﻫﻳﭻ. ﻣﻬﺭ ﻣﺎﺩﺭﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮐﻧﺩ
ﻭﻗﺕ ﺩﺧﺗﺭ ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﮐﻧﺎﺭﺵ ﻣﺎﺩﺭﺍﺵ
 ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﭘﻳﺭﻣﺭﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭼﻧﺩ. ﺑﺎﺷﺩ
. ﻧﻔﺭ ﺧﺭﺍﺏ ﺷﺩ
ﻫﺭ ﻭﻗﺕ ﻓﮑﺭ ﮐﺭﺩﻳﺩ ﮐﻪ ﺁﺧﺭ ﺧﻁ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺳﻳﺩﻳﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﻳﺩ ﺑﺩﻭﻥ
. ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ
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Προξενιό: εβδομηντάχρoνος
που παντρεύτηκε δεκαεπτάχρονη
Ενας πατέρας πήγε να ζητήσει το χέρι μιας κοπέλας για τον γιο του και τελικά παντρεύτηκε την υποψήφια νύφη του
Της ΣΑΡΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Η

ιστορία ξεκινάει όταν ένας χήρος Αφγανός 70 χρόνων ζούσε στο Ιράν και είχε δύο γιους,
οι οποίοι εργάζονταν και τον
φρόντιζαν.
Οι δύο νέοι εργάστηκαν πολύ σκληρά
για χρόνια, ώστε να μαζέψουν κάποια
χρήματα και να τακτοποιήσουν τις ζωές
τους. Ο μεγαλύτερος ζήτησε από τον πατέρα του να του βρει σύζυγο. Ο πατέρας
δέχτηκε και πρότεινε στον γιο του να αναλάβει ο ίδιος εξ ολοκλήρου το ζήτημα, ενώ
είπε επίσης στον γιο του να παραμείνει στο
Ιράν και στη δουλειά του. Πήγε, λοιπόν,
στο Αφγανιστάν προκειμένου να αναζητήσει νύφη για τον γιο του. Ο δε γιος έμεινε
ήσυχος ότι ο πατέρας θα μετέβαινε στο
Αφγανιστάν και θα του έβρισκε την κατάλληλη νύφη.
Ο πατέρας μετά την άφιξή του στο Αφγανιστάν έψαξε και τελικά βρήκε την κατάλληλη νύφη. Αντί όμως να τη ζητήσει
για τον γιο του, τη ζήτησε για τον εαυτό
του προσφέροντας μεγαλύτερη προίκα
(στο Αφγανιστάν ένας άντρας, πριν παντρευτεί, πρέπει να δώσει κάποιο χρηματικό ποσό -προίκα- στον πατέρα της
κοπέλας).
Ο πατέρας της νύφης δε, χωρίς καν να
ρωτήσει την κόρη του αν επιθυμεί ή όχι να
παντρευτεί τον εβδομηντάχρονο, συνηγόρησε να την παντρευτεί ο... πεθερός.
Η κοπέλα υποχρεώθηκε να παντρευτεί
τον γέρο, με τον οποίο και μετακόμισαν
στο Ιράν, όπου όλοι πίστευαν και νόμιζαν
πως έφερε τη νύφη για τον γιο του. Ωστό-

Εργο
της Φατεμέ
Χοσσαϊνί

Εργο
της Σαρά
Χοσσαϊνί

Οταν
αισθανθείτε
πως έχετε φτάσει
στο «τέλος
της γραμμής»,
ξεκινήστε πάλι
από την αρχή

σο, όταν ο ίδιος ο γιος του διαπίστωσε πως
ο πατέρας του παντρεύτηκε την υποψήφια
σύζυγό του, τότε η θλίψη και η στεναχώρια του ξεπέρασαν κάθε όριο. Ο δε γέρος
«γαμπρός» ξεσπούσε σε βιαιοπραγίες και
κακίες εναντίον της κοπέλας.
Ο γέρος τής απαγόρευε να βάφεται, να
ντύνεται ως νεαρή και να περιποιείται τον
εαυτό της.
Μάλλον ουδείς αντιλαμβανόταν τα συναισθήματα των δύο νέων (της κοπέλας
και του υποψήφιου γαμπρού). Η νεαρή
υπέφερε πολύ.
Η κοπέλα, της οποίας είχε απαγορευτεί
ακόμη και η συνηθισμένη έξοδος από το
σπίτι, μετά από λίγο καιρό έμεινε έγκυος,
με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι
δυσκολίες της. Τελικά γέννησε ένα κοριτσάκι.
Μετά την πάροδο πέντε ετών και με τις
υποψίες του γέρου για τυχόν επαφές της
συζύγου του και του γιου του, οι συνθήκες
έγιναν πλέον ανυπόφορες για τη νεαρή, η
οποία ζήτησε και πήρε διαζύγιο από τον
γέρο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει
και την επιμέλεια του παιδιού.
Παρά τη θλίψη και τη στεναχώρια της,
επιχείρησε να εργαστεί ώστε να εξασφαλίσει τα προς το ζην, ενώ μετά την πάροδο δύο ετών, ο γιος του γέρου τελικά
παντρεύτηκε κάποια άλλη.
Τελικά, το κοριτσάκι μεγάλωσε χωρίς
την τρυφερή αγκαλιά της μάνας και εξαιτίας των λαθών, κυρίως του γέρου πατέρα
της, πολλές ζωές καταστράφηκαν.
Οταν αισθανθείτε πως έχετε φτάσει στο
«τέλος της γραμμής», ξεκινήστε πάλι από
την αρχή.

Δικτάτορες έρχονται
και φεύγουν
ﺩﻳﮑﺗﺎﺗﻭﺭ ﻫﺎ
ﻣﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻳﺭﻥ
ﺳﻌﻳﺩ ﻗﺎﺳﻣﯽ

Το πρόσωπο ενός δικτάτορα μέσα από τα μάτια ενός παιδιού

ﺑﮕﺫﺍﺭ ﺩﻳﮑﺗﺎﺗﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺧﻭﺩﮐﺎﻣﮕﺎﻥ
ﺑﻳﺎﻳﻧﺩ ﻭ ﺑﺭﻭﻧﺩ
ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺛﻝ ﺍﻳﻧﻬﺎ
ﺍﻳﻧﻬﺎ ﻣﻳﺎﻳﻧﺩ ﺁﺗﺵ ﻭ ﺟﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻭ ﻣﻳﺭﻭﻧﺩ
ﻣﻳﺷﮑﻧﻧﺩ ﻗﻠﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻣﻳﺳﻭﺯﺍﻧﻧﺩ ﺷﻌﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﭘﺎی ﺩﺍﺭ ﻭ ﺯﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺭﻧﺩ ﺷﺎﻋﺭﺍﻥ
ﺭﺍ
ﺗﻳﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻟﻭﺭﮐﺎ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻣﻳﺷﮑﻧﻧﺩ ﻭ ﺧﻔﻪ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺳﺎﺯﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺎﻳﺩ،ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ
ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﻡ ﻭ ﺑﺧﻭﻧﻳﻡ ﺍﺯ ﻋﺷﻕ ﺑﺎ ﻋﺷﻕ
ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩی ﻭ ﻋﺩﺍﻟﺕ،ﺍﺯ ﺑﺭﺍﺑﺭی
ﺍﺯ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻧﻳﺎﻳﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﺟﻧﮓ
ﺩﻧﻳﺎﻳﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﻭﺷﮏ ﻭ ﺑﻣﺏ
ﺑﺩﻭﻥ ﺯﻧﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺩﺍﻧﯽ
ﺑﮑﺷﻧﺩ،ﺑﮕﺫﺍﺭ ﺑﻳﺎﻳﻧﺩ ﺑﺳﻭﺯﺍﻧﻧﺩ
ﺁﺗﺵ ﻭ ﺟﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻧﻧﺩ
ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﺭﻳﺎﺩ ﻣﻳﺯﻧﻳﻡ ﻣﻳﺧﻭﺍﻧﻳﻡ ﻭ
ﻣﻳﻧﻭﻳﺳﻳﻡ
ﺁﺯﺍﺩی ﻭ ﻋﺩﺍﻟﺕ ﺭﺍ ﺗﺎ،ﻋﺷﻕ ﺭﺍ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﺻﻠﺢ ﻭ ﺑﺭﺍﺑﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﮑﺭﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ
ﺗﮑﺭﺍﺭ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺩﺭﺧﺕ ﺳﺑﺯ ﺭﻭی
ﺯﻣﻳﻥ
ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﻳﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯی ﺑﻳﺎﻳﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﺯ
ﻭ ﻗﻠﻡ
ﺑﮕﻳﺭﻩ ﺟﺎی ﺍﺳﻠﺣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺎﻧﻣﺎﻥ
ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺑﺎﺯی ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﺑﺎﺷﻪ ﺟﺯ ﺳﺎﺯ
ﺳﺭﮔﺭﻣﯽ ﺷﺎﻥ ﻧﺑﺎﺷﻪ ﭼﻳﺯی ﺟﺯ
ﻫﻧﺭ ﻭ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺍﻳﻥ ﺭﻭﻳﺎی ﻣﺎﺳﺕ ﺑﺭﺍی ﺩﻧﻳﺎ ﻭ
ﻓﺭﺩﺍی ﭘﻳﺵ ﺭﻭﻳﺵ
"ﺍﻳﻥ ﺷﻌﺭ ﺳﻌﻳﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ "ﺑﺩﻭﻥ ﻣﺭﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ- ﺩﺭ ﻣﺟﻠﻪ
ﺩﺑﻳﺭﺳﺗﺎﻥ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ
ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﺷﺎﻋﺭ ﺟﺩﻳﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺭ
ﺑﺯﺭگ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﻳﻐﻣﺎ ﮔﻠﺭﻭﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﺷﻌﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ

Του ΣΑΐΝΤ ΓΑΣΕΜΊ

Α

σε τους δικτάτορες και τους
εγωιστές
και χιλιάδες σαν αυτούς
Αυτοί έρχονται τα καίνε όλα
και φεύγουν
Αυτοί σπάνε τις πένες
Καίνε τους ποιητές και τα έργα τους
τους κρεμάνε και τους φυλακίζουν
Πυροβολούν τον Λόρκα
Σπάνε τα όργανα της μουσικής
Εμείς όμως πρέπει, πρέπει να γράφουμε και
να τραγουδάμε
Την αγάπη, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη
Και την ισότητα
Ο κόσμος της ειρήνης χωρίς βόμβες
Βλήματα και φυλακές
Οι δικτάτορες δείχνουν στον κόσμο
ότι στο μέλλον δεν υπάρχουν παιδιά, ούτε
γονείς
Μάταια οι γονείς θα περιμένουν την επιστροφή
του παιδιού από τα πεδία των μαχών
Δίνω όρκο σε όλους τους μαζικούς τάφους
των σκοτωμένων
Δίνω όρκο στις στάχτες που απέμειναν από
τα ολοκαυτώματα
Στις γυναίκες που συγκρούστηκαν πάνω
στην αδικία
Στα κουρασμένα χέρια εργατών
Στους ιερωμένους πατεράδες που ντρέπονται
Να πούνε όχι στα παιδιά που ζητάνε να
απολαύσουν
Εναν φίλο, ένα παιδικό παιχνίδι
Τα παιδιά στερούνται, δουλεύουν, ζητιανεύουν
Δίνω όρκο σε όλες τις καμένες βιβλιοθήκες
Σε όλα τα κελιά της αδικίας
Ορκίζομαι στην ανθρωπότητα, στη βία της
ανθρωπότητας
Και των ανθρώπων
Μέχρι το τελευταίο δέντρο στη γη
Αγάπη, δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα
Ισως μια μέρα οι στίχοι και η μουσική
Θα αντικαταστήσουν τα απλά
Ολα τα παιδιά να παίζουν μόνο με παιχνίδια
Αυτή είναι μια μέρα ελπίδας
Είναι η ελπίδα του αυριανού κόσμου
Το ποίημα του Σαΐντ έχει δημοσιευτεί
στο περιοδικό-εφημερίδα του 2ου ΓΕΛ
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού, με τίτλο «Χωρίς Σύνορα».
Ο νέος ποιητής της εφημερίδας μας
έχει εμπνευστεί από τον μεγάλο Ιρανό
ποιητή Yaghma Golrouee
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χουμε απεριόριστη ελπίδα για
την πατρίδα μας, το Αφγανιστάν. Οταν ήμασταν παιδιά
και ακούγαμε από την τηλεόραση για εκρήξεις, ελπίζαμε κάποτε να σταματήσουν για πάντα
και να μην καταστρέφουν την όμορφη
χώρα μας. Να μην γκρεμιστεί κανένα
ταβάνι, να μη μείνει κανένα παιδί χωρίς
την οικογένειά του και να μην εξαφανίζονται οι ελπίδες των συμπατριωτών
μου με μια έκρηξη, όπως και η όμορφη
πατρίδα μου. Μια πατρίδα το όνομα της
οποίας έχει πλέον ταυτιστεί με αιματοχυσία και καταστροφές στις μνήμες του
κόσμου.
Ελπίζουμε να σε ξαναφτιάξουμε, πατρίδα μας.
Οι διακρίσεις, μία από τις πλέον δυσάρεστες καταστάσεις στο Αφγανιστάν,
ελπίζουμε να απαλειφθούν εντελώς
και να αντικατασταθούν από αγάπη και
σεβασμό ανάμεσα στους ανθρώπους
και τις φυλές, ώστε όλοι μαζί να συμβάλουν στην επανόρθωση της πατρίδας.
Παρά το γεγονός ότι δεν σε έχω δει,
πατρίδα μου, σε λατρεύω με όλη μου
την ψυχή. Πατρίδα της οποίας η μοίρα
είναι συναφής με τη δική μας.
Η άλλη μου ευχή για την πατρίδα είναι τα παιδιά να μεγαλώσουν σε ειρηνικό περιβάλλον, χωρίς πόλεμο, και να
πηγαίνουν σχολείο, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Να ζουν με ηρεμία και
ησυχία, να σπουδάζουν, να πετύχουν
τους στόχους τους και οι ελπίδες τους

Πατρίδα, θα σε αναστήσω

να πραγματοποιηθούν. Να υπάρχει ισότητα των δύο φύλων στο Αφγανιστάν.
Ανδρες και γυναίκες δίπλα δίπλα και
σε συνεργασία θα συμβάλουν για ό,τι
καλό και θετικό στη χώρα.
Ευχόμαστε πολλά για σένα, πατρίδα,
και όλες μας οι προσπάθειες καταβάλλονται για την επίτευξη του καλύτερου.
Πατρίδα μου, σου υπόσχομαι να σε
αναστήσουμε και να αποκαταστήσουμε
το όνομα και το κύρος σου.

Του ΝΑΤΖΆΦ ΣΑΜΠΊΡ

Σ

Uruzus Kaloslovs, διευθυντής
«Είμαι διευθυντής του θεάτρου τα
τελευταία 10 χρόνια. Ξεκίνησα από
την παιδική μου ηλικία να ακούω ειδήσεις στο ραδιόφωνο, και από τότε
μου γεννήθηκε η ιδέα να δουλέψω
στο θέατρο. Επίσης, είμαι σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος.
Εχω γυρίσει κινηματογραφικές
ταινίες μικρού μήκους, διάρκειας
περίπου 20 λεπτών, από τις οποίες
απέκτησα σημαντική εμπειρία.
»Οι νέοι που παίρνουν μέρος
στην παράσταση δεν έχουν καμία
εμπειρία. Υπάρχουν δύο βήματα σε αυτή τη διαδικασία, πρώτα
πραγματοποιείται η πρόβα και στη
συνέχεια παίζεται κανονικά η παράσταση. Στο τέλος του έργου, θα
δοθούν πιστοποιητικά στους νέους
συμμετέχοντες. Επίσης, θα ήθελα να
πω ότι είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία και ένα καλό παράδειγμα για
το πώς όλοι μπορούν να εργαστούν
στο θέατρο, ακόμη και αν δεν είναι
επαγγελματίες ηθοποιοί».
Αννα Δημητροπούλου,
αναπληρώτρια διευθύντρια
«Είμαι η αναπληρώτρια διευθύντρια του θεάτρου και εργάζομαι
στον χώρο του θεάτρου για περισσότερα από 10 χρόνια. Εχω σπουδάσει
Αρχαιολογία και θέατρο και ήθελα
να τα συνδυάσω. Συνήθως πρέπει
να σχεδιάσω πολλά πράγματα για

την επερχόμενη πρόβα, δηλαδή για
τη γλώσσα του σώματος, τα ηχητικά
εφέ κ.ά. Για παράδειγμα, πρώτα απ’
όλα πρέπει να κάνουμε ζέσταμα και
να δώσουμε έμφαση στην πρόβα, η
οποία είναι πολύ σημαντική. Πάντα
υπάρχει το περιθώριο να βελτιώσουμε οποιαδήποτε εργασία».
Πέτρος Πιτσούνης,
σκηνοθέτης της παράστασης
«Ανέπτυξα αυτό το έργο για να
φέρω σε επαφή ανθρώπους από όλο
τον κόσμο, ώστε να μοιραστούν τις
εμπειρίες τους και να γνωρίσουν ο
ένας τον άλλο.
»Εξαιτίας της θεατρικής μου
εμπειρίας, ένιωθα πάντα ότι το θέατρο είναι ένας πολύ καλός τρόπος
με τον οποίο μπορούμε να μάθουμε
ο ένας τον άλλον, χωρίς να χρειαστούν τα λόγια.
»Οι άνθρωποι από διαφορετικές
χώρες συναντιούνται και εργάζονται μέσω της θεατρικής τέχνης.
»Ο στόχος μου είναι να συναντηθούν πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και ν’ αποκτήσουν
νέες εμπειρίες. Το πιο εύκολο μέρος
της αποστολή μου είναι να βρω ανθρώπους που ενδιαφέρονται πολύ
για τέτοιες δραστηριότητες καθώς
βρήκα πολλούς σε όλο τον κόσμο
και διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλοί και στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται για το θέατρο. Μέχρι τώρα
στην ομάδα συμμετέχουν άνθρωποι
από 7 διαφορετικές χώρες και ήδη
εργάζονται στο θέατρο, πράγμα που
με χαροποιεί».
Ηλέκτρα Αλκηστις, ηθοποιός
«Είμαι 15 ετών και είμαι από την
Ελλάδα. Μου αρέσει πολύ το θέατρο
και χαίρομαι κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω κάτι τέ-

!ﺍﺯ ﻧﻭ ﻣﯽﺳﺎﺯﻣﺕ ﻭﻁﻥ
ﻓﺎﻁﻳﻣﺎ ﺣﺳﻳﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﺯﻳﻼ ﻏﻔﻭﺭی
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎﺭی ﺩﺍﺭﻳﻡ ﺑﺭﺍی ﮐﺷﻭﺭﻣﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ! ﮐﻭﺩک ﮐﻪ
ﺑﻭﺩﻳﻡ ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺧﺑﺭﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ
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ﺍﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﺍﺯ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻡ ﺧﺑﺭ ﺍﺯ ﺟﻧﮓ ﻭ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﺑﺭﺍی
،ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻫﺭﮔﺯ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﺯﻳﺑﺎﻳﻣﺎﻥ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭی ﺭﺥ ﻧﺩﻫﺩ
 ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻧﻡ، ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻥ ﻧﺷﻭﺩ،ﺳﻘﻔﯽ ﻭﻳﺭﺍﻥ ﻧﺷﻭﺩ
ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﻧﻘﺵ ﺑﺭ ﺁﺏ ﻧﺷﻭﺩ… ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺯﻳﺑﺎﻳﻣﺎﻥ! ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺕ ﻧﺎﺧﻭﺩﺁﮔﺎﻩ ﺗﺻﻭﻳﺭی ﺍﺯ ﺟﻧﮓ ﻭ ﺧﻭﻥ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺭ
 ﺁﺭﺯﻭﻳﻣﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻭ ﺭﺍ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ.ﺫﻫﻥ ﻫﺎ ﻣﺟﺳﻡ ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﺳﺭ ﺳﺑﺯ ﺑﺑﻳﻧﻳﻡ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﺯ ﻫﺭ ﮔﻭﻧﻪ ﺗﺧﺭﻳﺑﯽ! ﺗﺑﻌﻳﺽ ﻗﻭﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ
ﺍﺯ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺑﺎﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﺳﺕ… ﮐﺎﺵ ﺍﻳﻥ ﺗﺑﻌﻳﺽ ﻗﻭﻣﯽ ﺍﺯ
 ﺁﺭﺯﻭﻳﻣﺎﻥ ﺍﻳﻥ، ﻣﺣﺑﺕ ﻭ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻗﻭﻣﻳﺕ ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳﺩ،ﺑﻳﻥ ﺑﺭﻭﺩ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻧﻡ ﺍﺯ ﻫﺭ ﻗﻭﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺑﻪ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ
. ﺩﺳﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩی ﻭﻁﻥ ﺑﭘﺭﺩﺍﺯﻧﺩ،ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﻫﻡ
. ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻡ! ﺍﮔﺭ ﭼﻪ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻧﺩﻳﺩﻳﻡ ﺍﻣﺎ ﻋﺷﻘﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺗﻥ ﻣﺎﺳﺕ
 ﺳﺭﺑﻠﻧﺩی،ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺭﻧﻭﺷﺕ ﺗﻭ ﺑﻪ ﺳﺭﻧﻭﺷﺕ ﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺑﺎ ﻏﻡ ﻫﺎﻳﺕ ﻏﻣﮕﻳﻥ ﻣﻳﺷﻭﻳﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩی،ﺗﻭ ﺑﺎﻋﺙ ﺳﺭﺑﻠﻧﺩی ﻣﺎﺳﺕ
ﻫﺎﻳﺕ ﺷﺎﺩ ﻣﻳﺷﻭﻳﻡ! ﻭ ﺩﻳﮕﺭ ﺁﺭﺯﻭﻳﻣﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﮐﺷﻭﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ
 ﺍﻣﻥ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ،ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻓﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻳﺯ
 ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺩﻳﮕﺭ،ﺟﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭﻭﻧﺩ
 ﻭ.ﺑﺎ ﺧﻳﺎﻟﯽ ﺁﺳﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺵ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺁﺭﺯﻭی ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯی ﺑﺭﺍﺑﺭی ﺣﻘﻭﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺭﺩ ﺩﺭ
 ﮐﻪ ﻣﺭﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﻡ
.ﻭ ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻫﻡ ﺑﺭﺍی ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭﺕ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺗﮑﺎﭘﻭ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺑﺭﺍﻳﺕ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭ ﺳﺭ ﻣﯽ ﭘﺭﻭﺭﺍﻧﻳﻡ ﻭ ﺗﻣﺎﻡ ﺗﻼﺷﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻘﻳﻘﺕ ﭘﻳﻭﻧﺩ ﺩﻫﻳﻡ… ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻡ! ﺑﻪ ﺗﻭ
ﻗﻭﻝ ﻣﻳﺩﻫﻳﻡ ﮐﻪ ﺭﻭﺯی ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻭ ﺑﺳﺎﺯﻳﻡ ﻭ ﻧﺎﻣﺕ ﺭﺍ
.…ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﻡ

Φωτογραφικό
υλικό απο
το Αφγανιστάν,
σήμερα

Το θέατρο της ενσωμάτωσης
τις 12 Ιανουαρίου 2018
συμμετείχα σε μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Το θέατρο της ενσωμάτωσης». Το έργο αυτό
γράφτηκε από τον σκηνοθέτη Πέτρο
Πιτσούνη για παιδιά ηλικίας 15 έως
18 ετών, οποιασδήποτε κουλτούρας
και από οπουδήποτε στον κόσμο,
για να παρουσιάσουν τις απόψεις
και τις εμπειρίες τους. Σε αυτούς
τους νέους δίνεται η ευκαιρία να
μάθουν για την τέχνη του θεάτρου.
Η συμμετοχή τους γίνεται υπό την
καθοδήγηση των επαγγελματιών
του έργου και παίρνουν μέρος πρώτα σε πρόβες με τη Victoria Saphio.
Η παράσταση θα παιχτεί στο κοινό
στις αρχές του Μαΐου και οι νέοι θα
ανεβαίνουν στη σκηνή δύο φορές
την εβδομάδα. Το έργο στοχεύει να
δώσει ευκαιρία σε άτομα από διαφορετικές χώρες να έρθουν σε επαφή με το θέατρο. Μέχρι στιγμής, έξι
παιδιά έχουν συμμετάσχει στο έργο
από την Ελλάδα, το Πακιστάν, το
Ιράν, τη Ζιμπάμπουε, τη Συρία και
τη Νιγηρία. Για την παράσταση μίλησαν στα «Αποδημητικά Πουλιά»
ο διευθυντής του θεάτρου, ο βοηθός
του, ο σκηνοθέτης και μερικοί νέοι
ηθοποιοί.
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τοιο. Το θέατρο με βοηθά να εκφράσω τον εαυτό μου και με κάνει πιο
ανοιχτόμυαλη.
»Το θέατρο μου δίνει την ευκαιρία
να είμαι κοντά σε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Επίσης το
θέατρο είναι τέχνη και περιπέτεια».

«Είναι μια
πολύ όμορφη
ευκαιρία και
ένα καλό
παράδειγμα
για το πώς όλοι
μπορούν να
εργαστούν στο
θέατρο, ακόμη
και αν δεν είναι
επαγγελματίες
ηθοποιοί»

Amarachi και Janet,
ηθοποιοί
«Ανήκουμε στην Ελλάδα και τη
Νιγηρία. Αυτό το θεατρικό είναι η
πρώτη μας εμπειρία και μας αρέσει
πολύ. Κατά τη διάρκεια της πρόβας
στο θέατρο, αισθανόμαστε πολύ καλά
και είμαστε χαλαρές. Ψάχναμε την
ευκαιρία να παίξουμε στο θέατρο για
την εμπειρία και ελπίζουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά με αυτό στο
μέλλον».
Brian, ηθοποιός
«Είμαι 17 ετών και είμαι από το
Ιράν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος
με τις πρόβες και το θέατρο με ενδιαφέρει πολύ. Οταν κάνουμε κάποιο
λάθος κατά τη διάρκεια της πρόβας,
ο σκηνοθέτης μας το διορθώνει.
»Αν ενδιαφερθούμε πραγματικά
για το θέατρο, θα είμαστε επιμελείς
γιατί αυτό γίνεται η νέα μας ζωή».
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migratorybirds@ddp.gr

*Σε αυτό το κείμενο χρησιμοποίησα πολύ τη λέξη «άνθρωπος», ώστε οι άνθρωποι να
αντιληφθούν ότι όσα προκαλούν οι πόλεμοι και η φτώχεια
επηρεάζουν άλλους ανθρώπους ακριβώς σαν αυτούς. Να
μην τους προσβάλλουν και
όταν τους αποκαλούν «μετανάστες» να μην τους υποτιμούν. Να γνωρίζουν ότι όλοι
έχουν τη δική τους γλώσσα,
κουλτούρα, πολιτισμό και
θρησκεία. Εν κατακλείδι και
εκείνοι έχουν δικαίωμα στη
ζωή.

Η

εγκατάσταση σε μια
χώρα με ασφάλεια
και πρόοδο αποτελεί πλέον ευχή πολλών στη σύγχρονη
εποχή, όπου αρκετοί ζουν σε
συνθήκες ανασφάλειας και
πολλών δυσκολιών.
Η Γερμανία, με το άνοιγμα
των συνόρων το 2015, μετέτρεψε, εν μέρει, αυτήν την
ευχή σε μια πραγματικότητα
και κατάφερε να αποτελεί
σχεδόν τη μοναδική λύση για
όσους ανθρώπους έχουν υποστεί τις συνέπειες δυσχερειών
όπως ο πόλεμος και η πείνα.
Οι άνθρωποι, όταν ακούν
και διαβάζουν αυτά τα νέα, ενθουσιάζονται και ευελπιστούν
πως θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, ριψοκινδυνεύουν,
αλλά προσπαθούν να βγουν
από τη μιζέρια και να βρεθούν
σε μια προοδευτική χώρα.
Οι άνθρωποι, προκειμένου να φτάσουν σε μια τέτοια
χώρα, πληρώνουν μερικές
φορές πολύ ακριβό τίμημα.
Τίμημα το οποίο μπορεί να
αποτελεί και την απώλεια κάποιου μέλους της οικογένειάς
τους. Αξίζει όμως αυτή η θυσία
για να φτάσει κανείς στη χώρα
;των ονείρων του
Οσοι έχασαν δικούς τους
ανθρώπους γι’ αυτόν τον σκοπό φαίνεται δεν είχαν άλλες
επιλογές παρά να ξεκινήσουν
τον δρόμο μιας νέας ζωής, σε
μια νέα χώρα, με τα εναπομείναντα μέλη της οικογένειάς
τους.
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Luxemburg Stiftung
– Office in Greece.

Το γερμανικό κράτος έχει
καταβάλει ξεκάθαρες και
πολύ θετικές προσπάθειες
για συμπαράσταση στους
πληγέντες από πολέμους και
άλλα δεινά. Εκπαιδεύει τα
παιδιά ώστε να γνωρίσουν
τη νέα γλώσσα και τον πολιτισμό και τους δίνει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Ολα αυτά δίνουν τη δυνατότητα να ελπίζει κανείς ότι
με το πέρασμα των χρόνων
θα παραμερίσει τα αρνητικά
και θα κοιτά το λαμπρό μέλλον, χωρίς άγχη και με πολλή
χαρά, για να συμβάλει στην
πρόοδο της νέας χώρας στην
οποία ζει.
Η ζωή συνεχίζεται. Εμείς
επιλέγουμε αν θα ακολουθήσουμε το καλό ή το κακό.

Του ΣΑΜΙΟΥΛΆΧ ΦΑΖΑΪΛΊ

Οι απόψεις που
εκφράζονται στα
άρθρα της εφημερίδας
»«Αποδημητικά Πουλιά
εκφράζουν τους
συντάκτες αυτών και
δεν αντικατοπτρίζουν
κατ ‘ανάγκη την άποψη
του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, της UNICEF, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ή του Ιδρύματος Ρόζα
Λούξεμπουργκ

Εάν χρησιμοποιείτε την εφημερίδα μας στην
εκπαιδευτική σας διαδικασία ή σε οποιαδήποτε
άλλη δράση, παρακαλούμε ενημερώστε μας με
ένα mail στο migratorybirds@ddp.gr

Υμνος
στη Μητέρα
Του ΙΧΤΙΣΆΜ ΧΑΝ
ΜΑΜΆ, πόσο καιρό σε θυμάμαι.
Μαμά, έχω κάτι στην καρδιά μου, αν μου επιτρέπεται να το
εκφράσω.
Ο λόγος που νιώθω έτσι είσαι εσύ.
!Μαμά, πόσο μου λείπεις
Ακόμα είμαι ο αγαπημένος σου, εδώ που είμαι.
Μαμά, εδώ που φτάσαμε, στερούμαι τη ματιά σου.
!Μαμά, πόσο μου λείπεις
Μαμά, θα σπάσω τις πόρτες αυτής της φυλακής και θα ξεφύγω,
για να ακουμπήσω το κεφάλι μου στα πόδια σου.
Μαμά, μία από τις συμβουλές σου ήταν να γίνω καλός
’άνθρωπος, ακόμη κι αν χρειαστεί να θυσιάσω τη ζωή μου γι
αυτό.
!Μαμά, πόσο μου λείπεις
Μαμά, κλαίω συνέχεια, αλλά δεν έχω κανέναν εδώ για να με
ενθαρρύνει και να με κάνει να χαρώ.
Μαμά, ο καθένας έχει αυτούς που αγαπά, εγώ όμως δεν έχω
κανέναν εκτός από σένα.
!Μαμά, πόσο μου λείπεις
Μαμά, πόσο σκληρή είναι η κάθε φορά που ένα παιδί χωρίζεται
από τη μητέρα του.
Μαμά, πόσο άτυχοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχουν
τον παράδεισο της μάνας. Αναρωτιέμαι πού θα μπορούσαν να
τον αναζητήσουν.
!Μαμά, πόσο μου λείπεις
Μαμά, είμαι θλιμμένος χωρίς εσένα.
Είσαι η ζωή μου, είσαι μέσα σε κάθε μου αναπνοή.
Δε θέλω να ζήσω χωρίς εσένα ούτε στιγμή.
Μαμά, η ζωή είναι ένα τίποτα χωρίς εσένα, μόνο στο όνομα
είναι ζωή.
!Μαμά, πόσο μου λείπεις
Μαμά, πόσο ωραίες ήταν οι μέρες που συνήθιζα να παίζω
και να κοιμάμαι στην αγκαλιά σου. Είχα αποδεχτεί ότι ήταν ο
κόσμος μου. Η σκληρή ζωή μου πήρε ακόμη και τον δικό μου
παράδεισο.
Μαμά, έλεγες την αλήθεια για τους ανθρώπους αυτού του
κόσμου, που ζηλεύουν τη χαρά των άλλων ανθρώπων και
τώρα θέλουν να μου πάρουν τον δικό μου παράδεισο.
Προσεύχομαι, Μαμά.
Ο Θεός να σε ευλογεί και να είσαι πάντα υγιής.

Δείτε στο www.ddp.gr
πως μπορείτε να συμμετέχετε
Join us through our website
www.ddp.gr
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ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﺟﺯ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩﺩﺍﺩﻧﺩ
ﺷﺭﻭﻉ ﺩﺳﺕ
ﺭﺍﻩ ﺍﺯ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﭼﺎﺭﻩ ﺑﺎﺍیﺗﺣﻣﻝ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻭ
ﺷﺭﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﻫﺎیﺗﺣﻣﻝ
ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻭﺳﭘﺭیﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺷﺭﻭﻉ
ﺧﻁﺭﻧﺎک ﮐﻪ
ﻧﻣﻭﺩﻥ ﺍﺯ
ﻭﺳﭘﺭی ﻧﻣﻭﺩﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﺧﻁﺭﻧﺎک ﮐﻪ
ﮐﻪ
ﺧﻁﺭﻧﺎک
ﻫﺎی
ﺭﺍﻩ
ﺍﺯ
ﻧﻣﻭﺩﻥ
ﻭﺳﭘﺭی
ﺑﺎﻋﺙ ﻣﺭگ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻣﻳﺷﺩ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺑﺎﻋﺙ ﻣﺭگ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻣﻳﺷﺩ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﻭﺩ ﻭﺭﺍﺑﺎﺑﻪ
ﺍﺣﺳﺎﺱﻣﻳﺷﺩ
ﻣﺭگ ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺑﺎﻋﺙ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺕﺑﺭﺳﺩ
ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺑﮑﻧﺩ
ﮐﺷﻭﺭی ﮐﻪ
ﮐﺷﻭﺭی ﮐﻪ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺑﮑﻧﺩ ﺑﺭﺳﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﺑﺭﺳﺩﺭﻭﻭ ﺑﺎ
ﮔﯽ ﺑﮑﻧﺩ
ﺍﻣﻧﻳﺕ
ﮐﺷﻭﺭی ﮐﻪ
ﺗﺎﺯﻩ ﺍی
ﺍﺣﺳﺎﺱﺯﻧﺩﻩ
ﻫﺎی ﺧﻭﺩ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍی ﺭﻭ
ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍی ﺭﻭ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩﮐﻧﺩ
ﺷﺭﻭﻉ
ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﺩ
ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﺩ
ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻭ
ﺩﻭﻟﺕ
ﺩﻭﻟﺕ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻭ
ﻫﺎی ﮐﺭﺩﻥ
ﺍﻧﺳﺎﻥﻓﺭﺍﻫﻡ
ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺑﺎ
ﺩﻭﻟﺕ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕﺩﻳﻪﻭ ﮔﺎﻡ
ﺟﻧﮕﺩﻳﺩﻩ ﻭﻓﻘﺭ
ﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩی
ﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩی ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎی ﺟﻧﮕﺩﻳﺩﻩ ﻭﻓﻘﺭ ﺩﻳﻪ ﮔﺎﻡ
ﮔﺎﻡ
ﺩﻳﻪ
ﻭﻓﻘﺭ
ﺟﻧﮕﺩﻳﺩﻩ
ﻫﺎی
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩی
ﺍﻭﻝ ﺑﺭﺍی ﺷﺭﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺑﺭﺍی ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻭﻝ ﺑﺭﺍی ﺷﺭﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺑﺭﺍی ﺁﻧﻬﺎ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺭﺍی ﺑﺭﺍی
ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﺭﺍیﻭ ﺷﺭﻭﻉ
ﺍﻭﻝ
ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻥ
ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ
ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺭﺍی
ﻫﺎی
ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺭﺍﻩ
ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻥﺯﺑﺎﻥ ﻭ
ﺑﺭﺩﺍﺷﺕ ﻭﻳﺎﺩ ﮔﺭﻗﺗﻥ
ﮐﺭﺩﻥ ﻭ
ﮐﺭﺩﻥ ﻭ ﻳﺎﺩ ﮔﺭﻗﺗﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی
ﻫﺎی
ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺭﺍیﮔﺭﻗﺗﻥ
ﺩﻳﮕﺭیﻭ ﻳﺎﺩ
ﮐﺭﺩﻥ
ﺭﺍﻩﺁﻧﻬﺎ
ﻓﺭﻫﻧﮓﮔﯽ
ﺷﺩﻩﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﻩ
ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ
ﺩﻳﮕﺭی ﺑﺭﺍی ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﻳﮕﺭی ﺑﺭﺍی ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻭﺩ
ﺑﻭﺩ
ﺑﻭﺩ
ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺫﺷﺗﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ
ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺫﺷﺗﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ
ﻫﺎ
ﺳﺎﻝ
ﮔﺫﺷﺗﻥ
ﺑﺎ
ﮐﻪ
ﺑﻭﺩ
ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ
ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ
ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺧﺎﻁﺭﺍﺕ ﺗﻠﺧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺕ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ
ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺧﺎﻁﺭﺍﺕ ﺗﻠﺧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺕ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ
ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ
ﺗﻠﺧﯽ ﻭﺭﺍ ﮐﻪ
ﺩﺍﺷﺕﺗﺎﺯﻩ ﺍی
ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ
ﺧﺎﻁﺭﺍﺕﺭﻭﺷﻥ
ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺁﻳﻧﺩﻩ
ﮐﻧﺩ ﻭ
ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺭﻭﺷﻥ ﻭ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍی
ﻫﺎیﮔﯽﺗﺎﺯﻩﺗﺎﺯﻩ ﺍی
ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩﺯﻧﺩﻩ
ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻭﺭﻭﺷﻥ ﻭ
ﺷﺎﻥﻭ ﺑﻪ
ﮐﻧﺩ
ﺑﺩﺳﺕ
ﻓﮑﺭ ﮐﻧﺩ
ﺷﺎﻥ ﻓﮑﺭ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩ ﻫﺎی ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺩﺳﺕ
ﺑﺩﺳﺕ
ﻫﺎی ﺗﺎﺯﻩ
ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩ
ﮐﻧﺩ ﻭ
ﺷﺎﻥ
ﮐﺷﻭﺭی
ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ
ﻋﺭﺻﻪ
ﻓﮑﺭ ﺩﺭ
ﺑﻳﺎﻭﺭﺩ ﻭ
ﺑﻳﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺭﺻﻪ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﮐﺷﻭﺭی
ﻋﺭﺻﻪ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﮐﺷﻭﺭی
ﺟﺩﻳﺩﺵﻭ ﺩﺭ
ﺑﻳﺎﻭﺭﺩ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺩ
ﺟﺩﻳﺩﺵ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺩ
ﺟﺩﻳﺩﺵ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺩ
ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
ﺍﻳﻥ ﻣﺎ
ﻣﻳﮑﻧﻳﻡﮔﯽﮐﻪﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺯﻧﺩﻩ
ﺑﮕﺫﺭﺩ .
ﺩﺍﺭﺩﻳﺎ ﺑﺩ
ﺧﻭﺏ ﻭ
ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺧﻭﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺩ ﺑﮕﺫﺭﺩ .
ﻧﻭﺷﺕ:ﺧﻭﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺩ ﺑﮕﺫﺭﺩ .
ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﮐﻪ
ﭘﯽ
ﭘﯽ ﻧﻭﺷﺕ:
ﻧﻭﺷﺕ:
ﭘﯽ
ﻣﺗﻥ ﮐﻠﻣﻪ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺗﻥ ﮐﻠﻣﻪ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﻭﺭﺩ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻗﺭﺍﺭﮐﻠﻣﻪ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﺗﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﮐﻪ ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﻳﺷﺗﺭﻫﺎی
ﺑﺩﺍﻧﺩﺭﺍﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺩﺍﻧﺩ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻋﻠﻳﻪ
ﺟﻧﮕﺩﻳﺩﻩ ﺑﺩﺍﻧﺩ
ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ
ﻋﻠﻳﻪﻭ
ﻫﺎیﻣﯽﮐﻪﮐﻧﻧﺩ
ﺍﻧﺳﺎﻥﮐﺎﺭ
ﻭﻓﻘﺭ ﺩﻳﺩﻩ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩﻫﺎی
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎی ﺟﻧﮕﺩﻳﺩﻩ ﻭﻓﻘﺭ ﺩﻳﺩﻩ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ
ﮐﻧﻧﺩ ﻭ
ﻣﯽ
ﮐﺎﺭ
ﺩﻳﺩﻩ
ﻭﻓﻘﺭ
ﺟﻧﮕﺩﻳﺩﻩ
ﻫﺎی
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻭﻫﻳﻥ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﻭ ﻟﻘﺏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻭﻫﻳﻥ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﻭ ﻟﻘﺏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺷﻣﺎﺭﺍ ﻣﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺭ
ﺑﺎﻳﺩﺗﻭﻫﻳﻥ
ﺩﻫﺩﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻪ
ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻟﻘﺏﻣﺎﻧﻧﺩ
ﻣﻳﮑﻧﺩﺁﻧﻬﺎﻭ ﻧﻳﺯ
ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ
ﺩﻫﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻳﺯ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺷﻣﺎ ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻳﮏ ﺍﻧﺳﺎﻥ
ﻣﺎﻧﻧﺩﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻳﺯ
ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ
ﺍﺳﺕﺑﺎﻳﺩ
ﺩﻫﺩ
ﻓﺭﻫﻧﮓ
ﺩﻳﮕﺭ ،
ﻳﮏﮐﻪﺯﺑﺎﻥ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ
ﺍﺳﺕ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ  ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﺭﻫﻧﮓ
ﻓﺭﻫﻧﮓ
ﺍﺳﺕ
ﺁﻧﻬﺎ
ﻳﮏ ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﺩﻳﮕﺭ ،ﺩﺭﺑﺎﺁﺧﺭ
ﺯﺑﺎﻥﺩﻳﮕﺭ ﻭ
ﻳﮏﺩﻳﻥ
ﺩﻳﮕﺭ ،ﺍﻣﺎﺑﺎﺑﺎﻳﮏ
ﺩﻳﮕﺭ  ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﺩﻳﻥ ﺩﻳﮕﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﻳﮕﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺯﻧﺩﮔﯽﺩﻳﻥ
ﺣﻕ ﺑﺎ ﻳﮏ
ﺩﻳﮕﺭ ،
ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻳﺯ
ﻧﻳﺯ ﺣﻕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻳﺯ ﺣﻕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

)ﺍﻭﻣﺎں،ﮐﺏ ﺗﮏ ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭ ﻣﻳں ﺗﺟﻬ ﮐﻭ(
ﺍﺣﺗﺷﺎﻡ ﺧﺎﻥ

ﺍﻭﻣﺎں ،ﺩﻝ ﻣﻳں ﺁ ﻳﯽ ﮨﮯ ﺍﻳﮏ ﺑﺎﺕ ﺍﮔﺭ
ﺍﺟﺎﺯﺕ ﮨﻭﺗﻭﻋﺭﺽ ﮐﺭﻭ۔
ﺍﻭ ﻣﺎں ،ﺩﻝ ﮐﻭ ﺟﻭ ﺳﮑﻭﻥ ﻣﻠﺗﺎ ﺍﺳﮑﯽ
ﻭﺟہ ﺻﺭﻑ ﺗﻡ
ﮨﯽ ﮨﻭ۔
)ﺍﻭﻣﺎں،ﮐﺏ ﺗﮏ ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭ ﻣﻳں ﺗﺟﻬ ﮐﻭ(
ﺍﻭ ﻣﺎں ،ﺗﺟﻬ ﺳﮯ ﭘﻳﺎﺭﺍ ﺍﺱ ﺟﮩﺎں
ﻣﻳں ﮐﻭﺋﯽ ﻧﮩﻳں۔
ﺍﻭﻣﺎں ،ﻳہ ﮐﺱ ﺯﻣﺎﻧﮯ ﻣﻳں ﺁ ﺁﮔﺋﮯ ﮨﮯ
ﮨﻡ ،ﺗﺭﺱ ﮔﺋﮯ ﮨﻳں ﺗﻳﺭی ﺍﻳﮏ ﺻﻭﺭﺕ
ﮐﯽ ﺟﻬﻠﮏ ﮐﻳﻠﺋﮯ۔
)ﺍﻭﻣﺎں،ﮐﺏ ﺗﮏ ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭ ﻣﻳں ﺗﺟﻬ ﮐﻭ(
ﺍﻭﻣﺎں ،ﺳﻭﭼﺗﺎ ﮨﻭں ﺗﻭڑﺩﻭں ﺍﺱ
ﻗﻳﺩﺧﺎﻧﻭں ﮐﮯ ﺩﺭﻭﺍﺯے ﺍﻭﺭ ﺑﻬﺎک
ﮐﺭ ﺗﻳﺭی ﻗﺩﻣﻭں ﻣﻳں ﺳﺭ ﺭﮐﻬ ﺩﻭں۔
ﺍﻭﻣﺎں ،ﻟﻳﮑﻥ ﺗﻳﺭﺍ ﺍﻳﮏ ﺣﮑﻡ ﮨﮯ ﺍﻳﮏ
ﺍﭼﻬﺎ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺑﻥ ﮐﺭ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ ﺑﺱ ﮨﻡ ﺑﻬﯽ
ﺁﭘﮑﯽ ﺍﺱ ﺣﮑﻡ ﭘﺭ ﺟﺎﻥ ﻗﺭﺑﺎﻥ ﮐﺭﻧﮯ ﭼﻠﮯ۔
)ﺍﻭﻣﺎں،ﮐﺏ ﺗﮏ ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭ ﻣﻳں ﺗﺟﻬ ﮐﻭ(
ﺍﻭﻣﺎں ،ﻣﻳں ﺭﻭﺗﺎ ﮨﻭں ﮨﻣﻳﺷہ ﻟﻳﮑﻥ ﮐﻭﺋﯽ
ﮨﮯﮨﯽ ﻧﮩﻳں ﻳﮩﺎں ﺟﻭ ﻣﺟﻬﮯ ﺍﭘﻧﮯ
ﺳﻳﻧﮯ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﺣﻭﺻﻠہ ﺩﻳں۔
ﺍﻭﻣﺎں ،ﺳﺏ ﮐﮯ ﮨﻭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻳﮏ
ﻣﺣﺑﻭﺏ ﻟﻳﮑﻥ ﻣﻳﺭﺍ ﺗﻳﺭے ﺳﻭﺍ ﮐﻭﺋﯽ
ﻣﺣﺑﻭﺏ ﮨﯽ ﻧﮩﻳں۔
)ﺍﻭﻣﺎں،ﮐﺏ ﺗﮏ ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭ ﻣﻳں ﺗﺟﻬ ﮐﻭ(
ﺍﻭﻣﺎں ،ﻳہ ﺯﻣﺎﻧہ ﮐﺗﻧﯽ ﻅﺎﻟﻡ ﮨﮯ ﺍﻳﮏ
ﺍﻭﺍﻟﺩ ﮐﻭ ﺍﭘﻧﯽ ﻣﺎں ﺳﮯ ﺍﻟﮓ ﮐﺭﻧﮯ ﭼﻠﮯ۔
ﺍﻭﻣﺎں ،ﮐﺗﻧﮯ ﺑﺩﻧﺻﻳﺏ ﮨﮯﻭﻩ ﻟﻭگ ﺟﻥ
ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﻣﺎں ﺟﻳﺳﯽ ﺟﻧﺕ ﻧﮩﻳں ﮨﻭﺗﯽ
ﺳﻭﭼﺗﺎ ﮨﻭں ﻭﻩ ﮐﮩﺎں ﺗﺎﻟﺵ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔
)ﺍﻭﻣﺎں،ﮐﺏ ﺗﮏ ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭ ﻣﻳں ﺗﺟﻬ ﮐﻭ(
ﺍﻭﻣﺎں،ﻣﻳﺭﺍ ﺗﻳﺭے ﺑﻧﺎ ﺩﻝ ﻧﮩﻳں ﻟﮕﺗﺎ ﻣﯽ
ﺭی ﮨﺭ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻧﺱ ﻣﻳں ﺑﺱ ﺗﻡ ﮨﯽ ﮨﻭ
ﺍﻭﺭ ﻣﻳﺭی ﮨﺭ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻧﺱ ﺗﻡ ﮨﯽ ﮨﻭ
ﻣﻳں ﺗﻳﺭے ﺑﻧﺎ ﺍﻳﮏ ﭘﻝ ﺑﻬﯽ ﺍﺱ ﺟﮩﺎں
ﻣﻳں ﺭﮨﻧﺎ ﻧﮩﻳں ﭼﺎﮨﻭﻧﮕﺎ۔
ﺍﻭﻣﺎں ،ﺗﻳﺭے ﺑﻧﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﻬﯽ ﮐﻳﺎ ﻳہ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮨﻳں ،ﮨﺭ ﮔﺯ ﻧﮩﻳں ﺳﻭﺍﺋﮯ ﺑﮯ
ﻧﺎﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﮯ۔ )ﺍﻭﻣﺎں،ﮐﺏ ﺗﮏ ﻳﺎﺩ
ﮐﺭﻭ ﻣﻳں ﺗﺟﻬ ﮐﻭ(
ﺍﻭﻣﺎں ،ﻭﻩ ﮐﻭﻧﺳﮯ ﺩﻥ ﺗﻬﮯ ﺟﺏ
ﺗﻳﺭی ﺁﻏﻭﺵ ﻣﻳں ﮐﻬﻳﻠﺗﺎﮐﻭﺩﺗﺎ ﺍﻭﺭ
ﺳﻭﺟﺎﻳﺎ ﮐﺭﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺗﻭ ُﺍﺳﮯ
ﮨﯽ ﺍﭘﻧﯽ ﺩﻧﻳﺎ ﻣﺎﻥ ﻟﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﭘﺭ ﺍﺱ ﻅﺎﻟﻡ
ﺯﻣﺎﻧﮯ ﻧﮯ ﻣﺟﻬ ﺳﮯ ﻭﻩ ﺩﻧﻳﺎ ﺑﻬﯽ ﭼﻳﻥ ﻟﯽ۔
ﺍﻭﻣﺎں ،ﺁپ ﺳﭻ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﻭ ﺍﺱ ﺯﻣﺎﻧﮯ
ﻭﺍﻟﻭں ﮐﻭ ﺩﻭﺳﺭے ﺍﻧﺳﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻭﺷﯽ
ﻧﮩﻳں ﺩﻳﮑﻬﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮐہ ﻣﺟﻬ ﺳﮯ ﻣﻳﺭی
ﺟﻧﺕ ﭼﻳﻧﻧﮯ ﭘﺭ ﺗﻬﻠﮯ ﮨﻭﺋﮯﮨﻳں۔
)ﺩﻋﺎ(
ﺍﻭﻣﺎں،ﺗﺟﻬ ﮐﻭ ﺧﺩﺍ ﮨﻣﻳﺷہ ﺳﺎﻟﻣﺕ ﺍﻭﺭ
ﺻﺣﺗﻣﻧﺩ ﺭﮐﻬﮯ۔ ﺁﻣﻳﻥ۔۔۔۔۔
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Α

φρίν, η νύφη της
Ροζάβα, μία από
τ ις κ ο υ ρ δι κ έ ς
πόλεις της Συρίας που ελέγχεται
από τις κουρδικές μονάδες
πολιτοφυλακής στη βόρεια
Συρία ή, όπως το ονομάζουν
οι ίδιοι οι Κούρδοι, «Δυτικό Κουρδισ τάν» (Rojavayê
kurdistanê). Είναι μια πόλη
φημισμένη για τα ελαιόδεντρά
της, καθώς έχει δεκατρία εκατομμύρια από αυτά, τα οποία
τη διακοσμούν σαν μια εικόνα
άνοιξης χαρίζοντάς της πλούτη. Η πιο ειρηνική πόλη από
την έναρξη της συριακής επανάστασης μέχρι σήμερα, που
αγκάλιαζε, παρά τη μικρή της
έκταση, πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες εκτοπισμένους
από τις γειτονικές πόλεις, η
πλειονότητα των οποίων ήταν
Αραβες πολίτες.
Η Αφρίν σήμερα δέχεται
σφοδρότατες, άγριες και βάρβαρες επιθέσεις. Σύμφωνα
με μαρτυρίες των κατοίκων,
γίνονται στόχος με ύπουλο
τρόπο οι άμαχοι πολίτες της,
λούζονται στο αίμα παιδιά και
ηλικιωμένοι και καταστρέφονται σπίτια, με πρόσχημα
ότι είναι συνοριακή περιοχή
που ελέγχεται από παράνομες κουρδικές οργανώσεις, οι
οποίες αποτελούν κίνδυνο για
την ασφάλεια των συνόρων
και τον συριακό λαό.
Βομβαρδίζονται αδιακρίτως η πόλη, τα γύρω χωριά,
τα νοσοκομεία και ιδιοκτησίες, όπως φούρνοι. Υπάρχουν
αρκετά θύματα μεταξύ των
αμάχων, παιδιά, ηλικιωμένοι
και γυναίκες. Καταστρέφονται οι υποδομές και καθετί
την κάνει να ξεχωρίζει ως
πόλη: ο πληθυσμός, η γλώσσα, το περιβάλλον και αρχαία
μνημεία, προερχόμενα από
πολιτισμούς που εμφανίστηκαν χιλιάδες χρόνια πριν και
είναι ήδη κατοχυρωμένα από
την UNESCO. Καταστρέφεται
η ποικιλόμορφη πολιτιστική
κληρονομιά των Χουρριτών,
των Χετταίων, των Αραμαίων,
των Ελλήνων και των Βυζαντινών που εξακολουθεί να

να μιλάω, για ποιο Τείχος του
Βερολίνου ή για ποια Στάλινγκραντ, αφού όμοια της
κραυγής σου δεν υπήρχε και
θάρρος σαν το δικό σου δεν
θα υπάρξει! Πόσο απλή και
γοητευτική είσαι, πόλη των
ονείρων! Εκανες τον λύκο και
τα πρόβατα να γίνουν φίλοι.
Αφρίν, η πηγή των ηρώων.
Ελπίζω να στεγάσεις τα
παιδιά σου και όλους όσοι
αναζήτησαν τη ζεστασιά της
αγκαλιάς σου. Να τους προφυλάξεις από το κακό όλων όσοι

Πόσο απλή και
γοητευτική είσαι,
πόλη των ονείρων!
Εκανες τον λύκο
και τα πρόβατα να
γίνουν φίλοι. Αφρίν,
η πηγή των ηρώων

σε πέρασαν για αδύναμη. Ελπίζω αυτές οι σοβινιστικές και
βάρβαρες πράξεις εις βάρος
σου να καταδικαστούν και να
τερματιστεί γρήγορα αυτή η
προμελετημένη επίθεση εναντίον σου και να είναι αυτός
ο πόλεμος ο τελευταίος, καθώς λειτουργεί μόνο ως μέσο
διάδοσης μίζερων φυλετικών
διαμαχών, της εδραίωσης του
ρατσισμού και των ατέλειωτων καταστροφικών μαχών.
Αφρίν, σε σένα υποκλίνονται οι πένες.

Τι μας έμαθε η ζωή
Tης ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Τ

ι είναι η ζωή; Ενα ερώτημα το οποίο έχουν
θέσει πολλές φορές οι
άνθρωποι στον εαυτό
τους. Μήπως η ζωή δεν
είναι παρά η απόσταση μεταξύ
γεννήσεως και θανάτου; Η οπτική
των ανθρώπων ως προς τη ζωή διαφέρει. Ενας ηθοποιός διακρίνει τη
ζωή στη σκηνή, ένας συγγραφέας
στη δημιουργία ενός συγγράμματος, ένας ποιητής σε στίχους, ένα
παιδί στην αγκαλιά των γονέων
του και ένας γιατρός στη διάσωση
της ζωής ενός ασθενούς.
Οι αισιόδοξοι άνθρωποι διακρίνουν στη ζωή ομορφιά και χαρά, οι
καχύποπτοι την κοιτούν με θλίψη,
στεναχώρια και πικρία, αλλά εγώ
είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, που διακρίνω στη ζωή το μείγμα της χαράς και της στενοχώριας.
Κατά την άποψή μου, η ζωή
είναι μια ακούραστη δασκάλα, η
οποία συνεχώς εκπαιδεύει τους
μαθητές της. Η ζωή μάς μαθαίνει
πολλά, όπως ότι υπάρχει θλίψη και
οφείλουμε να την αποδεχτούμε,
αλλά να μην παραδοθούμε στον
φόβο και στην ήττα.
Οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε τις στιγμές μας, γιατί ίσως αύριο
να μην μπορούμε. Η ζωή μοιάζει με
ένα απέραντο βουνό γεμάτο ανηφόρες και κατηφόρες στη διαδρομή. Διανύοντάς τες δεν πρέπει να
απογοητευτούμε, δεδομένου ότι
τα καλύτερα έρχονται στο μέλλον και τα ωραιότερα πράγματα
τα βλέπουμε από τις ψηλότερες
κορυφές. Πρέπει να μάθουμε ότι η
ευτυχία έρχεται σε όσους παλεύουν για την επίτευξή της.
Πρέπει να μάθουμε να μην κατακρίνουμε αλλήλους, δεδομένου
ότι κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική διαδρομή της ζωής του
άλλου.
Υπάρχουν πολλά «ανύπαρκτα»

ُ
ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻋﻔﺭﻳﻥ
ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻟﺣﺭﺏ

Αφρίν, η πόλη της
αγάπης και του πολέμου

είναι στόχος σοβαρότατων
βομβαρδισμών εν μέσω της
ντροπιαστικής διεθνούς σιωπής.
Από τις 20 Ιανουαρίου οι
πύλες της Αφρίν αν τιστέκονται στους εισβολείς, δεν
δέχονται καταληψίες στα χωράφια της, ούτε άγρια ζώα να
φοβίζουν τα μωρά της.
Τα κλαδιά των δέντρων δεν
θα πάψουν να σε κοσμούν και
αναμφίβολα θα παραμείνεις
τίτλος της νίκης. Δεν γνωρίζω για ποιους Γωγ και Μαγώγ

στη ζωή, τα οποία ουδέποτε δύνανται να αναπληρώσουν τα υπαρκτά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
δεν αντικαθίστανται ποτέ, όπως ο
πατέρας και η μητέρα. Επομένως,
όσο υπάρχουν να τους εκτιμούμε
και καμιά φορά, χέρι χέρι μαζί τους,
το φθινοπωρινό ηλιοβασίλεμα να
κοιτάμε. Καμιά φορά, δίπλα τους,
κοντά στο τζάκι να πιούμε και ένα
πικρό καφεδάκι.
Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε

για τα λάθη της ζωής μας, αλλά
να προσέχουμε την ημέρα που
αναγνωρίζουμε τα λάθη, τα οποία
χωρίς πάθη συζητάμε και επανορθώνουμε, με το σκεπτικό ότι γίναμε
σοφότεροι από πριν.
Να μην επηρεαζόμαστε από
τις κριτικές των άλλων, όπως ένα
πανέμορφο λουλούδι που ανθίζει
ακόμα και σε σχισμή ενός δρόμου,
χωρίς φόβο να «πατηθεί». Να μάθουμε, όπου και όπως είμαστε, να

συμμετέχουμε σε καλές πράξεις.
Να βοηθάμε, για παράδειγμα, έναν
τυφλό να διανύσει τον δρόμο, ακόμη κι αν αυτό μας κάνει να αργοπορήσουμε σε ένα πολύ σημαντικό
ραντεβού. Ετσι νικάμε το κακό και
επιβραβεύουμε το καλό.
Πρέπει να μάθουμε να μην ανεχόμαστε την καταπίεση, ακόμα και
αν μας εμποδίζει. Καλύτερη η στάση, παρά η υποχώρηση.
Να πιστεύουμε στη ζεστασιά
μιας χειραψίας και να την περνάμε στην ψυχή και την καρδιά μας,
να πιστεύουμε στην αγάπη και στο
θαύμα του Θεού, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε κοντά μας.
Να γνωρίζουμε ότι η αγκαλιά
των γονέων, μετά από ένα ταξιδάκι μιας εβδομάδας, είναι ευτυχία
και ευλογία, δεδομένου ότι κάποια
μέρα που δεν θα είναι πλέον κοντά
μας, τότε η θλίψη και η πικρία της
απουσίας θα είναι συντροφιά μας.
Γιατί να μη φιλήσουμε έστω και
μια φορά το χέρι των γονιών μας;
Γιατί πάντα σκεφτόμουν το μέλλον και δεν βίωσα το παρόν; Γιατί
φοβόμουν τις ήττες; Γιατί έδωσα
τόση σημασία στα λεγόμενα των
άλλων; Γιατί, και γιατί, και γιατί
τόσα «γιατί»; Πολλά αναπάντητα «γιατί» που επιβαρύνουν τους
ώμους μας.
Επομένως να ζούμε στο παρόν,
να απολαμβάνουμε όσα έχουμε και
να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε όσα επιθυμούμε.
Πριν από χρόνια είχα διαβάσει
μια φράση σε ένα βιβλίο την οποία
κατανοώ κάθε μέρα και περισσότερο: «Το να πέσεις αλλά να μη
σηκωθείς είναι δική σου επιλογή.
Μην παραδίδεις τις επιλογές σου
στις συμπτώσεις».
Τέλος, όλοι χρειάζεται κάποια
στιγμή να κοιτάμε τους εαυτούς
μας ως παρατηρητές και να αναλογιζόμαστε αν αυτός που κοιτάμε,
ο οποίος προέρχεται από τις δικές
μας σκέψεις, ζει σωστά ή όχι.
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ﺯﺍﺭﺍ ﺍﻻﺳﻣﺎﻋﻳﻝ

ﻋﻔﺭﻳﻥ ﻋﺭﻭﺳ ُﺔ ﺭﻭﺝ ﺁﻓﺎ ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﺍﻟﻛﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻛﻭﺭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ
Rojavayê ) ﺃﻭ ﻛﻣﺎ ﻳﺳﻣﻭﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﺭﺍﺩ ﺑﻐﺭﺏ ﻛﻭﺭﺩﺳﺗﺎﻥ،
 (؛ ﻭﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﻬﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺯﻳﺗﻭﻥ ﻓﻬﻲkurdistanê
ً ﺗﻣﻠﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷﺭ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺷﺟﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺗﻭﻥ ﺗﺯﺧﺭﻓﻬﺎ ﺭﺑﻳﻌﺎ
 ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺳﻠﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺇﻧﻁﻼﻕ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ،ﻭﺗﻐﻧﻳﻬﺎ
ﺣﺗﻰ ﻳﻭﻣﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺣﺿﻧﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻣﺱ ﻣﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﻧﺎﺯﺡ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺩﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ
. ﺻُﻐﺭ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ
ٌ
ﺣﻳﺙ، ﺕ ﺑﺭﺑﺭﻳﺔ ﻣﺗﻭﺣﺷﺔ ﻛﺛﻳﻔﺔ
ٍ ﻋﻔﺭﻳﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺟﻣﺎ
ﻑ ﺧﺑﻳﺙ ﻟﻠﻣﺩﻧﻳﻳﻥ
ٍ ﻫﻧﺎﻙ ﺇﺳﺗﻬﺩﺍ،ﺑﺣﺳﺏ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ
 ﺑﺫﺭﻳﻌﺔ، ﻭﺳﻔﻙ ﺩﻣﺎء ﺑﺣﻕ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻋُﺟﺯﻫﺎ ﻭﻫﺩﻡ ﺑﻳﻭﺕ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
ٌ
ً
ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﻛﺭﺩﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺷﺭﻋﻳﺔ
ﺃﻧﻬﺎ
ً
ﺧﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ
ﺗﺩﻋﻲ ﻓﺋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ؛ ﺣﻳﺙ ُﺗﻘﺻﻑ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ
ﻭ. ﻋﺷﻭﺍﺋﻳﺎ ً ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻷﻓﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ
ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ، ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
 ﻭﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﻪ ﻣﻥ.ﻭ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﺗﺩﻣﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء
ﺑﻳﺋﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ، ،ﻟﻐﺔ، ﺳﻛﺎﻥ
 ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻌﻅﻣﻬﺎ ﻣﻭﺛﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﻧﻅﻣﺔ،ﺍﻟﺗﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻣﻧﺫ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ، (ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ )ﻳﻭﻧﻳﺳﻛﻭ
ﺍﻟﺣﺛﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣﺿﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻬﻭﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ُﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺑﻘﺻﻑ. ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺯﻧﻁﻳﺔ، ﺍﻷﺭﺍﻣﻳﺔ،
. ﻋﻧﻳﻑ ﻭﻳﺟﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻭﺳﻁ ﺻﻣﺕ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﺷﻳﻥ
ٌ
ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺃﺑﻭﺍﺏ ﻋﻔﺭﻳﻥ ﻣﺭﺗﺟﺔ ﺑﻭﺟﻪ
ﻭﻻ ﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﻣﻔﺗﺭﺳﺔ، ﻭﻻ ﺗﻘﺑﻝ ﻣﺣﺗﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻟﻬﺎ، ﺍﻟ ُﻐﺯﺍﺓ
.ﺗﺧﻳﻑ ﺭﺿﻌﻬﺎ
ٌ
 ﻓﻼﺑﺩ ﺃﻥ، ﺃﻏﺻﺎﻥ ﻧﻭﺍﺣﻳﻙ ﻣُﺭﺳﻣﺔ ﺑﺷﻐﻑ ﺍﻟﻌﺗﻳﻘﻳﻥ.. ﻋﻔﺭﻳﻥ
ﻳﺄﺟﻭﺝ ﻭ ﻣﺄﺟﻭﺝ ﺃﺗﺣﺩﺙ
ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﻧﺻﺭ ﻋﻧﻭﺍﻥ؛ ﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻋﻥ ﺃﻱ
ٍ
ﻭﻻ ﻋﻥ ﺟﺩﺍﺭ ﺑﺭﻟﻳﻥ ﺃﻭ ﺳﺗﺎﻟﻳﻧﻐﺭﺍ ٍﺩ ﺃﺗﻛﻠﻡ؛ ﻛﻭﺑﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎﺩﻳﻙ ﻛﻣﺎ
 ﻛﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺭﻣﺯﺍً ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻭﻣﺕ ﻓﻼﺑﺩ ﺃﻥ.ﺃﺷﺑﺎﻟﻬﺎ ﺁﻓﻳﺳﺗﺎ ﻭﺑﺎﺭﻳﻥ
ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻫﻧﺎﻙ، ﺕ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺗﺭﺍﻧﻳﻡ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ
ٍ ﻧﺗﻧﻔﺱ ﻧﺳﻣﺎ
ٌ
ﺻﺭﺧﺔ ﻛﺻﺭﺧﺗﻙ ﻭﻻ ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻛﺷﺟﺎﻋﺔ ﺷﻌﺑﻙ؛ ﻛﻡ ﺃﻧﻙ ﺑﺳﻳﻁﺔ
، ﺕ ﺍﻟﺫﺋﺏ ﻭﺍﻟﺧﺭﺍﻑ ﺻﺩﻳﻘﺎﻥ
ِ ﻭﺳﺎﺣﺭﺓٌ ﻳﺎ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺟﻌﻠ
. ﻋﻔﺭﻳﻥ ﻳﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺍﻷﺑﻁﺎﻝ
ﺁﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺄﻭﻱ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻭﻛﻝ ﻣﻥ ﻗﺻ َﺩ ﺣﺿﻧﻙ ﻭ ﺗﺣﻣﻳﻬﻡ ﻣﻥ ﺷﺭ
 ﺭﺍﺟﻳﺎ ً ﺃﻥ ﺗﺩﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺭﺑﺭﻳﺔ، ﻛﻝ ﻣﻥ ﻅﻧﻙ ﺿﻌﻳﻔﺔ
ﻭﺃﻥ، ﺍﻟﺷﻭﻓﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻳﻙ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺳﺭﻳﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻳﻙ
 ﻓﺎﻟﺣﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺭ،ﺗﻛﻭﻥ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﺍﻟﺣﺭﻭﺏ ﻛﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻁﺎﺋﻔﻲ ﺍﻟﺷﻧﻳﻊ ﻭ ﺗﻛﺭﻳﺱ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ ﻭ ﺷﻥ ﺣﺭﻭﺏ
. ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ؛ ﻋﻔﺭﻳﻥ ﻟﻙ ﺗﻧﺣﻧﻲ ﺍﻷﻗﻼﻡ

ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﺍﺷﺗﺑﺎﻫﺎﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺷﺭﻣﻧﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﻡ
ﺭﻭﺯی ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺍﺷﺗﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﺎﻥ،
ﺑﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺭﺱ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﺭﺳﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﺭی
.ﺍﻣﺭﻭﺯ ﻣﺎ ﮐﻣﯽ ﻋﺎﻗﻝ ﺗﺭ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺍﻳﻡ
ﺑﻪ ﮐﻧﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺭﻓﻬﺎی ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺍﻫﻣﻳﺗﯽ ﻧﺩﻫﻳﻡ
ﻫﻣﭼﻭﻥ ﮔﻳﺎﻩ ﺳﺑﺯی ﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﺭﻭﺍ ﺩﺭ ﺗﺭک،
ﺧﻭﺭﺩﮔﯽ ﻳﮏ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﺭﻭﻳﻳﺩﻩ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺭﺱ ﺍﺯ
.ﻟﻪ ﺷﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺭ ﻻﺳﺗﻳﮏ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻫﺎ
ﺑﻳﺎﻣﻭﺯﻳﻡ ﺩﺭ ﻫﺭﺟﺎ ﺩﺭ ﻫﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺳﺗﻳﻡ
ﺳﻬﻡ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻭﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﻡ ﻣﺛﻝ
ﮐﻣﮏ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺎ ﺑﻳﻧﺎﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﻋﺑﻭﺭ ﺍﺯ
ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﻪ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ
ﻗﺭﺍﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺩﻩ ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺍی ﺩﻳﺭ ﺗﺭ ﺑﺭﺭﺳﻳﻡ
. ﻭ ﺍﻳﻥ ﻳﻌﻧﯽ ﭘﻳﺭﻭﺯی ﺗﻭ ﺑﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﺑﺩﻳﻬﺎی ﺩﻧﻳﺎ
ﺑﺎﻳﺩ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﺭﻑ ﺯﻭﺭ ﻋﺩﻩ ﺍی
ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﺭﺍﻫﯽ، ﺑﺎﻳﺩ ﺭﻭﺑﺭﻭﻳﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺳﺗﻳﻡ
ﺛﺎﺑﺕ ﻣﺎﻧﺩﻥ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ، ﺑﺭﺍی ﺟﻠﻭ ﺭﻓﺗﻥ ﻧﻳﺳﺕ
.ﻳﮏ ﻗﺩﻡ ﺑﻪ ﻋﻘﺏ ﺭﻓﺗﻥ ﺍﺳﺕ
ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ ﺑﻪ ﺣﺱ ﮔﺭﻣﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺗﻣﺎﺱ ﺩﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘﻝ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ
ﻗﻠﺑﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﮔﺭﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﻣﺎﻥ
ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﺟﺯﻩ ﻋﺷﻕ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩی ﮐﻪ
. ﺩﺭ ﻫﻣﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺕ
ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻭﺵ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺑﺭﮔﺷﺕ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺳﺎﻓﺭﺕ ﻳﮏ ﻫﻔﺗﻪ
ﺍی ﺷﮕﻔﺕ ﺍﻧﮕﻳﺯ ﺗﺭﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭﻩ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻥ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﭘﺱ ﻫﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺕ ﻭ
ﻓﺭﺻﺕ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻣﺎﻥ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺑﺩﻫﻳﻡ ﭼﻭﻥ ﺭﻭﺯی ﻓﺭﺍ ﻣﯽﺭﺳﺩ
ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﻧﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻭﺩ ﻭ ﻣﺎ
ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﻣﺎﻧﺩ ﻭﺁﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺭ ﻋﻣﺭ ﺑﺭ ﺳﻳﻧﻪ
ﻣﺎﻥ ﺳﻧﮕﻳﻧﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺭ ﺑﻪ ﻫﻣﻪ ﺍﻳﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻧﺭﺳﻳﻡ ﻣﻳﺭﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﻭ ﭼﺭﺍﻫﺎﻳﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﺟﻭﺍﺏ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ
. ﺩﻭﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻧﺩ
ﭼﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻳﮑﺑﺎﺭ ﻫﻡ ﮐﻪ ﺷﺩﻩ ﺑﺭ ﺩﺳﺗﺎﻥ ﭘﺩﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻭﺳﻪ ﻧﺯﺩﻳﻡ'؟
ﭼﺭﺍ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺑﻭﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻧﮑﺭﺩﻡ؟ ﭼﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﮑﺳﺕﻫﺎ ﺗﺭﺳﻳﺩﻡ ؟
ﭼﺭﺍ ﺣﺭﻓﻬﺎی ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻣﻬﻡ ﺑﻭﺩ؟
ﭼﺭﺍ ﻭ ﭼﺭﺍ ﻭ ﭼﺭﺍﺍﺍﺍﺍ
ﭼﺭﺍﻫﺎﻳﯽ ﺑﯽ ﺟﻭﺍﺏ ﮐﻪ ﺑﺭ ﺩﻭﺵ ﻣﺎﻥ ﺳﻧﮕﻳﻧﯽ
 ﭘﺱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺍﺯ.ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﺭﺩ
ﺩﺍﺷﺗﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺑﺭﻳﻡ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ
 ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ ﺩﺭ. ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﻧﻳﻡ
ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺟﻣﻠﻪ ﺍی ﺧﻭﺍﻧﺩﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ
ﻭﺟﻭﺩﻡ ﺁﻧﺭﺍ ﺩﺭک ﻣﻳﮑﻧﻡ"ﺷﮑﺳﺕ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﻭ
ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺷﺩﻥ ﻭ، ﺯﻣﻳﻥ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺳﺕ
ﻣﮕﺫﺍﺭ، ﺑﻠﻧﺩ ﻧﺷﺩﻥ ﻳﮏ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺍﺳﺕ
"ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕﻫﺎﻳﺕ ﺍﺳﻳﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﺷﻭﺩ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﻫﻣﻪ ﻣﺎ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﻧﻅﺎﺭﻩ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺑﺑﻳﻧﻳﻡ ﺁﻳﺎ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭼﻪ
ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ ﺍﻳﻡ؟

ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭼﻳﺳﺕ ؟ﺳﻭﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ
ﺁﻳﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ. ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﻣﻳﭘﺭﺳﻧﺩ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺗﻭﻟﺩ ﺗﺎ ﻣﺭگ ﺍﺳﺕ ؟ﻧﮕﺎﻩ ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻳﮕﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ، ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺕ
ﻳﮏ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﻩ، ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭی ﺻﺣﻧﻪ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﻳﮏ ﺷﺎﻋﺭ ﺩﺭ، ﺩﺭ ﺧﻠﻕ ﻳﮏ ﺍﺛﺭ ﻳﺎ ﺭﻣﺎﻥ
ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﺩﺭ ﺁﻏﻭﺵ ﭘﺩﺭ ﻭ، ﺳﺭﻭﺩﻥ ﺷﻌﺭ
ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻳﮏ ﺩﮐﺗﺭ ﺩﺭ ﻧﺟﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﻳﮏ ﺑﻳﻣﺎﺭ
.ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎی ﺧﻭﺷﺑﻳﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺯﻳﺑﺎ ﻭ ﭘﺭ ﺷﻭﺭ
ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎی ﺑﺩﺑﻳﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﭘﺭ ﺍﺯ ﻏﻡ ﻭ،ﻣﻳﺑﻳﻧﻧﺩ
ﺍﻣﺎ ﻣﻥ ﻳﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﻌﻣﻭﻟﯽ، ﻏﺻﻪ ﻭ ﺗﻠﺧﯽ
ﻫﺳﺗﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﺧﻠﻭﻁﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺷﺎﺩ ﻭ
. ﻏﻣﮕﻳﻥ ﻣﻳﺑﻳﻧﻡ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻥ ﻫﻣﭼﻭﻥ ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﻧﺎﭘﺫﻳﺭ ﭘﺫﻳﺭ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﻭﺧﺗﻥ
.ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺭﺩﺍﻧﺵ ﺍﺳﺕ
ﮐﻪ:ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭﺳﻬﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﻭﺯﺩ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻏﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺁﻧﻬﺎ
ﺗﺳﻠﻳﻡ ﻧﺷﻭﻳﻡ ﻭ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﮐﻪ ﻫﻳﭼﻭﻗﺕ ﺗﺳﻠﻳﻡ
. ﺗﺭﺳﻬﺎ ﻭ ﺷﮑﺳﺕﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﻧﺷﻭﻳﻡ
ﺑﺎﻳﺩ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺣﻅﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﻳﻡ
ﺩﻳﺭﻭﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﺫﺷﺕ ﻭ ﺷﺎﻳﺩ ﻫﻳﭼﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﺭﺩﺍ
ﺯﻧﺩﮔﯽ. ﻧﺭﺳﻳﻡ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﻣﺎﻥ ﻏﺎﻓﻝ ﻧﺑﺎﺷﻳﻡ
ﻫﻣﭼﻭﻥ ﮐﻭﻫﯽ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﺍﺯ ﻓﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﺷﻳﺏ ﻭ
ﭘﺳﺗﯽ ﻭ ﺑﻠﻧﺩی ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﺎ ﻫﺭﮔﺯ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ی ﺭﺍﻩ ﻧﺎ ﺍﻣﻳﺩ ﺷﻭﻳﻡ ﺯﻳﺭﺍ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ
ﺩﺳﺕ ﺗﺭﻳﻥ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ
ﻣﻧﻅﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﺍﺯ ﻗﻠﻪ ی ﻳﮏ ﮐﻭﻩ
ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻳﺎﻣﻭﺯﻳﻡ ﮐﻪ ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﯽ. ﻧﻅﺎﺭﻩ ﮐﺭﺩ
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﺳﺭﺍﻍ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﯽ ﻣﻳﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی
. ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩﻧﺵ ﺗﻼﺵ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﺑﻳﺟﺎ ﻧﮑﻧﻳﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﭼﻭﻥ ﻫﺭ ﺭﻓﺗﺎﺭی ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻗﺻﻪ، ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ
.ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺎ ﺁﮔﺎﻫﻳﻡ، ﺍی ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻧﺑﻭﺩﻧﻬﺎﻳﯽ ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻳﭻ ﺑﻭﺩی
ﺟﺑﺭﺍﻧﺷﺎﻥ ﻧﻣﻳﮑﻧﺩ ﻭ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﺭﮔﺯ
ﭘﺱ ﺗﺎ، ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ: ﺗﮑﺭﺍﺭ ﻧﻣﯽﺷﻭﻧﺩ ﻣﺛﻝ
ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻗﺩﺭﺗﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺩﺍﻧﻳﻡ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺕ ﺩﺭ
ﺩﺳﺗﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻳﮏ ﻏﺭﻭﺏ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﻳﺯ
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ، ﭘﺎﻳﻳﺯی ﺑﺭﻭﻳﻡ
ﻭﺟﻭﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺷﻭﻣﻳﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺻﺩﺍی
ﺳﻭﺧﺗﻥ ﻫﻳﺯﻣﻬﺎﻳﺵ ﺭﺍ ﻣﻳﺷﻧﻭﻳﻡ ﻗﻬﻭﻩ ﺍی ﺗﻠﺦ
. ﺑﻧﻭﺷﻳﻡ
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την κοινωνική ζωή, η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων είναι αναπόφευκτη. Ουδείς είναι σε θέση να
αντιμετωπίζει όλες του τις ανάγκες
απομονωμένος από την κοινωνία.
Επομένως, είναι απαραίτητη η κοινωνική αλληλεγγύη για τη διευκόλυνση των συνανθρώπων μας. Ενας έμπρακτος τρόπος έκφρασης
αλληλεγγύης είναι η εθελοντική προσφορά
στον συνάνθρωπο, προκειμένου να μειωθούν
οι δυσκολίες. Αυτή η συνεισφορά δίνει την
αίσθηση στους αποδέκτες ότι δεν είναι μόνοι
και απομονωμένοι μέσα στην κοινωνία, αλλά
ανήκουν στο σύνολο, όπως και το σύνολο σ’
αυτούς. Ετσι, η κοινωνική συνεισφορά προκαλεί ένα αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας και
σταθερότητας μεταξύ των ανθρώπων.
Η πρώτη εθελοντική οργάνωση ιδρύθηκε το
1851. Από τις αρχές του 20ού αιώνα ιδρύθηκαν
πολλές οργανώσεις εθελοντών, οι οποίες πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες σε διάφορες χώρες. Ωσπου, τελικά, στις 17 Σεπτεμβρίου 1985
η 5η Σεπτεμβρίου κηρύχτηκε Διεθνής Ημέρα
του Εθελοντισμού.
Τα είδη της εθελοντικής προσφοράς
Ο εθελοντισμός αφορά την προσφορά εργασίας και εμπειριών στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση έκτακτων αναγκών,
την άτυπη εκπαίδευση κ.λπ.
Η εθελοντική προσφορά συνεισφέρει στο
άτομο, στην κοινωνία, αλλά και στη γενική
πολιτισμική πρόοδο. Πολλές φορές, μέσω της
εθελοντικής εργασίας προκύπτουν αξιόλογες
φιλίες μεταξύ των ανθρώπων, ενισχύεται η
κοινωνική παιδεία και αγωγή, μπαίνουν οι βάσεις για την απόκτηση νέων εμπειριών αλλά
και για την επαγγελματική εξέλιξη και πρόοδο
των εθελοντών.
Η εθελοντική εργασία γενικά προκύπτει από
την καλοπροαίρετη διάθεση των ανθρώπων για
τον συνάνθρωπο και την κοινωνία και τη διάδοση του καλού. Ο εθελοντής, ο οποίος προσφέρει αφιλοκερδώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες
του, προκαλεί παράλληλα την εκτίμηση και τον
θαυμασμό των συνανθρώπων του.
Ουσιαστικά ο εθελοντισμός άπτεται της
προσφοράς βοήθειας, καθοδήγησης, συμπαράστασης ενός ατόμου ή φορέα, άνευ αποδοχών. Πολλοί εθελοντές έχουν συγκεκριμένες ειδικότητες και ικανότητες, όπως γιατροί,
εκπαιδευτικοί, εθελοντές πρώτων βοηθειών
κ.λπ. και ο καθένας προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό για την επίτευξη επίλυσης διαφόρων
προβλημάτων.
Τα τελευταία δύο χρόνια εθελοντές από
όλη την Ευρώπη βρέθηκαν στην Αθήνα λόγω
της προσφυγικής κρίσης. Συναντήσαμε έναν
από αυτούς, τον Τιμ από την Αγγλία, ο οποίος
εργάζεται εθελοντικά σε μία δομή στον τομέα
εκπαίδευσης των μεταναστών, στο κέντρο της
Αθήνας.
«Ονομάζομαι Τιμ και διδάσκω εθελοντικά
Αγγλικά επιπέδου Β1. Επίσης, συμβάλλω στην
οργάνωση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών
προγραμμάτων για νέους στη συνεργατική κοι-
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νότητα Khora. Από τον Αύγουστο του 2017 που
ήρθα στην Ελλάδα έχω δουλέψει εθελοντικά
σε διάφορες οργανώσεις, και στη χώρα από την
οποία κατάγομαι από 17-18 χρονών».
Τι σημαίνει για σας ο εθελοντισμός; Γνωρίζετε την ιστορία του;
Για μένα ο εθελοντισμός σημαίνει προσφορά χωρίς χρηματική αμοιβή. Ωστόσο, ορισμένοι
εθελοντές λαμβάνουν κάποια χρήματα για τα
έξοδα μεταφοράς και διαμονής τους. Ο εθελοντισμός διαφέρει ανάλογα με τις πολιτικές και
τις κοινωνικές συνθήκες. Δεν γνωρίζω πολλά
για την ιστορία του εθελοντισμού. Πιστεύω,
ωστόσο, ότι η ίδια η Ιστορία περιγράφει τον
εθελοντισμό. Κατά την άποψή μου, ο κόσμος
κατά τη διάρκεια της Ιστορίας έχει συνεισφέρει
και έχει δεχτεί πολλά χωρίς αμοιβή.
Γιατί ασχοληθήκατε με τον εθελοντισμό;
Είμαι εθελοντής γιατί γνωρίζω πως οι οργανώσεις και οι δομές με τις οποίες συνεργάζομαι
δεν έχουν χρηματικούς πόρους. Εχω επιλέξει
τις οργανώσεις που δεν έχουν πολλά χρήματα.
Δεν πιστεύω ότι η πληρωμή των εθελοντών θα
βελτιώσει την προσφορά τους.
Γιατί είναι σημαντικός ο εθελοντισμός;
Πιστεύω πως ο εθελοντισμός είναι σημαντικός μόνο εάν είναι άνευ αποδοχών. Αυτό
θα επιτρέψει στις οργανώσεις να ξοδέψουν
τα χρήματα σε άλλους σημαντικούς τομείς.
Με άλλα λόγια, με αυτόν τον τρόπο τα κόστη
εργασιών θα μειωθούν. Αυτό τους επιτρέπει
πολλές υπηρεσίες τους να είναι δωρεάν και ως
εκ τούτου πολύ περισσότεροι να ωφελούνται
από αυτές.
Τι «κερδίζετε» από τον εθελοντισμό;
Εχω κερδίσει πολλά από τη διδασκαλία αλλά
και τη διαμονή μου στην Αθήνα. Θετικά συναι-

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺭﺩﻡ ﺑﻪ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ.ﻣﺭﺩﻡ ﭘﻭﻝ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﻧﻧﺩ
ﺯﻳﺭﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﺱ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ،ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ
ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ،ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
ﺍﻳﻥ ﺑﺩﺍﻥ ﻣﻌﻧﺎﺳﺕ ﮐﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺭﺍی.ﮐﻧﻧﺩ
ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﺷﮑﻝ ﻫﺳﺕ ﭼﻭﻥ.ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﮐﻧﻧﺩ
 ﺩﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ،ﻓﻘﻁ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺩﻡ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺭﺍ ﮐﺳﺏ ﮐﻧﻧﺩ
.ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﭘﻭﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻧﺩ
ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﻓﺭﺻﺗﻬﺎی ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﻳﮏ ﻫﺩﻑ ﺑﺎﺯ ﺑﺭﺍی
.ﻫﻣﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﻣﻣﮑﻥ ﺑﺎﺷﺩ
( ﻋﺎﻣﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻭﺍﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﺷﻣﺎ ﺷﺩ؟۱۲
ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﯽ ﺩﺭ ﺁﺗﻥ ﺷﺭﻭﻉ ﺷﺩ ﺯﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﺳﺗﻡ
ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺑﺩﻫﻡ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁﻬﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺭﺩﻡ ﺑﻪ
ﻣﻥ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﺳﺗﻡ ﺑﺧﺷﯽ ﺍﺯ.ﻭﺿﻌﻳﺗﻬﺎی ﺩﺷﻭﺍﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺩ
ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﭘﺭﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﻣﺩﺭﺳﻪ
.ﺑﺎﺷﻡ
( ﭼﻧﺩ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﻭ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻋﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ؟۱۳
ﺑﺎ.ﭘﻧﺞ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻣﻳﮑﻧﻡ،ﺩﺭ ﺁﺗﻥ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺍﻳﻧﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﭼﻳﺯﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺭﺍی ﭘﺭﻭژﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی
 ﺳﺎﻋﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ۹ ﺩﺭﺱ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺩﻫﻡ ﻭ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻ ﺣﺩﻭﺩ
.ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺷﻣﺎ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺩﻫﻳﺩ؟،( ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﺧﺎﺹ۱۴
۶ﺗﺎ۴ ﻣﻥ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ.ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺳﺕ
ﺍﻳﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﺎﺳﺕ ﮐﻪ.ﺑﻌﺩﺍﺯﻅﻬﺭ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻣﻳﮑﻧﻡ
 ﺳﺎﻋﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ۲  ﻳﺎ۱ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﺩﺭﺳﻬﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺣﺩﻭﺩ
ﻣﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﻳﮏ ﺟﻠﺳﻪ ﺑﺭﺍی ﺑﺣﺙ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ.ﺭﻳﺯی ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑﻝ ﻳﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺧﻭﺍﻫﻡ
ﺑﻌﺿﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺩﺭ ﺁﺗﻥ ﻣﻳﺭﻭﻡ ﺑﺭﺍی.ﺩﺍﺷﺕ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﺍﺯ ﭘﺭﻭژﻩ ﻫﺎی،ﮐﻣﮏ ﺑﺎ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻳﮏ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺕ ﺑﺭ ﺭﻭی.ﺩﻳﮕﺭ ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺭﺩﻡ
.ﭘﺭﻭژﻩ ﻫﺎی ﺩﺭ ﮐﺎﻣﭘﻳﻭﺗﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ
( ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻧﻘﺵ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻳﺳﺎﺯﺩ؟۱۵
 ﺑﺎ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﻪ،ﻣﻥ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ
 ﻭ ﻣﻥ.ﻣﺩﺕ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺭﺑﯽ ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻡ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﺎﻫﻧﮕﯽ ﻳﮏ ﭘﺭﻭژﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﺞ ﺩﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻳﻥ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺁﻣﻭﺯﺵ. ﮐﻣﮏ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻡ۲۰۱۶
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺩﺭ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺩﻫﻡ ﺍﻻﻥ
ﺑﺎ ﺍﻳﻧﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﺧﺷﯽ ﺍﺯ.ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﺩ
ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻣﯽ،ﺑﺭﮔﺯﺍﺭی ﺟﺷﻧﻭﺍﺭﻩ ﻫﺎی ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ﻭ ﻫﻧﺭی
.ﺑﺭ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﻡ ﺩﺍﺭﺩ
( ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺟﺭﺑﻪ ی ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺩ؟۱۶
.ﻓﻘﻁ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﯽ

σθήματα και εμπειρίες σε σημαντικούς τομείς.
Ολα αυτά δεν τα έχω αποκτήσει μόνο λόγω
του εθελοντισμού αλλά είναι αποτέλεσμα των
προσωπικών μου πράξεων και επιλογών.
Ποια τα οφέλη του εθελοντισμού;
Πιστεύω ότι, όπως είπα και προηγουμένως,
τα οφέλη του εθελοντισμού είναι η αίσθηση της
ελευθερίας επιλογών και πράξεων, το ότι δεν
έχω καμία σύμβαση και συμβόλαιο με κανέναν
που θα με υποχρέωνε να κάνω κάτι παρά τη θέλησή μου και έτσι διαφυλάσσω την ατομική μου
ελευθερία και ανεξαρτησία. Επιτρέπει επίσης
σε διάφορες οργανώσεις να δραστηριοποιούνται πιο δυναμικά δίνοντας τη δυνατότητα σε
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες να καλύπτουν
σημαντικές ανάγκες σε βασικά αγαθά.
Γιατί πρέπει να κάνουμε εθελοντική εργασία;
Δεν πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε εθελοντική εργασία, αλλά να προσφέρουμε εργασία
της αρεσκείας μας. Είναι φορές που η εθελοντική εργασία μάς δοκιμάζει επαρκώς.
Εσείς τι το ιδιαίτερο αποκτήσατε από την

( ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﺑﺩﺳﺕ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﺩ؟۵
ﻣﻥ ﭼﻳﺯﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺩﺭ ﺁﺗﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ ﻣﺛﺑﺕ ﺍﺯ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻭ،ﻣﻳﺩﻫﻡ ﺑﺩﺳﺕ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ
ﺑﻪ ﻫﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﻓﮑﺭ.ﮐﺳﺏ ﺗﺭﺟﻣﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺏ ﺗﻭﺟﻪ
ﻧﻣﻳﮑﻧﻡ ﺍﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻳﻥ ﻳﮏ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ
.ﮐﺎﺭﻳﻪ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺩﻫﻡ
( ﻣﺯﺍﻳﺎی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﭼﯽ ﻫﺳﺕ؟۶
ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺁﺯﺍﺩی،۴ ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻭﺍﻝ
ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻡ ﭼﻪ ﭼﻳﺯی ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﻣﻥ ﻫﻳﭻ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭی ﻧﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﺭﺍ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ.ﺑﺩﻫﻡ
ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ.ﮐﺎﺭی ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﻧﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻡ
ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ.ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺳﺗﻘﻼﻝ ﻓﺭﺩی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﻳﺎﻭﺭﺩ
.ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗﺎﺭﻫﺎی ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻧﻳﺯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺩ
ﺑﻪ ﻫﺭ.ﻣﻭﻗﻌﻳﺗﻬﺎی ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺍﻏﻠﺏ ﺳﻠﺳﻠﻪ ﻣﺭﺍﺗﺏ ﺭﺍ ﺍﺟﺭﺍ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ
ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩ ﺑﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﺭی ﺑﻬﺗﺭی
.ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺑﺭﺍی ﺁﻥ ﺑﻬﺎ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﻧﻧﺩ
( ﭼﺭﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻳﻡ؟۷
ﻣﻥ.ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻧﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻳﻡ
ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ
ﺍﻏﻠﺏ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﻓﺭﺻﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﮐﺭﺩﻥ.ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻳﻡ
.ﺍﮔﺭ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺷﻭﺩ،ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﮐﻪ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﻡ
(ﺷﻣﺎ ﭼﻪ ﻭﻳژﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﮐﺳﺏ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ؟۸
ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭی ﺑﺩﻭﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﭘﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻣﻳﺩﻫﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻳﺎ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻧﺩ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺍﻳﻥ.ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ ﭼﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻭﻝ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﻣﻥ ﭼﻳﺯ.ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﺗﺎ ﻣﺭﺩﻡ ﺁﻧﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮐﺷﻑ ﺑﮑﻧﻧﺩ
ﺑﺎ.ﺧﺎﺹ ﻳﺎ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺩﺳﺕ ﻧﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﺯﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﻫﺳﺗﻡ
ﺍﻳﻧﺣﺎﻝ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﻣﻭﻗﻌﻳﺗﻬﺎی ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺟﺎﻟﺏ ﻭ ﻟﺫﺕ
.ﺑﺧﺵ ﺗﺭ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ
(ﭼﻪ ﻭﻳژﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺧﻭﺏ ﺭﺍ ﻣﻳﺳﺎﺯﺩ؟۹
 ﮐﺳﯽ ﮐﻪ،ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﮐﻳﻔﻳﺕ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻳﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﺛﺑﺕ ﻣﻳﺳﺎﺯﺩ
ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﻧﻳﺯ ﻣﻬﻡ
ﺍﮔﺭ ﻣﻥ ﺑﺎ.ﺍﺳﺕ ﻭﻗﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮔﺭﻭﻩ ﮐﺎﺭی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ
ﻣﻥ،ﮐﺳﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺍﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ ﻫﺳﺕ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﯽ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻭﺩﺧﻭﺍﻩ ﻧﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﻣﺎﻳﻝ ﺑﻪ ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺍﺷﺗﺑﺎﻫﺎﺕ ﻭ
ﺍﻳﻥ ﭼﻳﺯی ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺳﻌﯽ.ﮔﻭﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﻧﺩ
.ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻡ
( ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺎﺭی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ۱۰
ﮐﺭﺩ؟
ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ
ﺯﻳﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﺭﮐﺗﻬﺎ ﻧﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی.ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ

Αυτή η συνεισφορά
δίνει την αίσθηση
στους αποδέκτες
ότι δεν είναι μόνοι
και απομονωμένοι
μέσα στην κοινωνία,
αλλά ανήκουν
στο σύνολο, όπως
και το σύνολο
σ’ αυτούς

ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﻳﺎ ﺧﺩﻣﺕ،ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﮐﻣﮏ ﮐﺭﺩﻥ
ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﺧﺹ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺕ ﺁﻥ ﭘﻭﻟﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻧﻣﯽ
ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮐﺎﺭ.ﮐﻧﻳﺩ
ﻣﺎﻧﻧﺩ.ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻧﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﺗﺧﺻﺹ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻥ ﺑﻪ.ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﺍﻭﺭژﺍﻧﺳﯽ،ﭘﺯﺷﮑﯽ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻁﺑﻳﻌﯽ
.ﺧﺩﻣﺕ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
 ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺍی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻳﻡ۲۰۱۸  ژﺍﻧﻭﻳﻪ۲۹ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺑﺎ ﺁﻗﺎی ) ﺗﻳﻡ( ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﺩﺭ
ﻳﻭﻧﺎﻥ_ﺁﺗﻥ)ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺑﻪ
 ﺍﺳﻡ ﻣﻥ ﺗﻳﻡ ﻫﺳﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ.ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ( ﻫﺳﺗﻧﺩ
 ( ﺭﺍ1B  ﻭﺳﻁﺢABC) ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﻥ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
ﺑﺭ ﻋﻬﺩﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺩﻫﯽ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ
ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺩﻳﮕﺭ ﺑﺎ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺭﺭﺳﯽ، "ﺩﺭ " ﺧﻭﺭﺍ
ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭی ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻫﻧﺭی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﻣﻥ. ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺁﻣﺩﻡ۲۰۱۷ ﻣﻥ ﻣﺎﻩ ﺁﮔﻭﺳﺕ.ﺍﺟﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ
ﺍﻣﺎ،ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﻳﻡ ﺧﻳﻠﯽ ﭼﻳﺯﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ
 ﺳﺎﻟﮕﯽ۱۸/۱۷ ﻣﻥ ﺷﺎﻳﺩ ﺍﺯ.ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﻣﻥ ﻧﻳﺯ ﺷﻐﻝ ﺩﺍﺷﺗﻡ
.ﺩﺭ ﭘﺭﻭژﻩ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻡ
( ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﭼﻳﺳﺕ؟ »ﻭ ﺍﮔﺭ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺗﺎﺭﻳﺧﭼﻪ ﮐﻣﮏ۲
«.ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻭﻳﻳﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ.ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﻳﺷﻭﺩ
.ﭘﻭﻝ ﺑﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺕ ﻭ ﻣﺳﺎﻓﺭﺗﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ،ﻣﺭﺩﻡ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ
ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻭ ﻣﻭﻗﻌﻳﺗﻬﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭ
ﻣﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﭼﻳﺯی.ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﻣﻥ ﻫﻡ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ. ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻡ
ﻣﺭﺩﻡ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﺎﺭ،ﺑﺭﺍی ﻣﻥ.ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺕ
.ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ
(ﭼﺭﺍ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺑﺎﺷﯽ؟۳
 ﭼﻭﻥ ﻣﻳﺩﺍﻧﻡ ﭘﻭﻝ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻭ،ﻣﻥ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﻣﻳﺷﻭﻡ
ﻣﻥ.ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺭﺱ ﻧﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
ﺍﻳﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺩﻡ ﭼﻭﻥ ﭘﻭﻝ
ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻧﻣﻳﮑﻧﻡ ﺑﺎ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ.ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺭ ﭘﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺭﺱ ﺑﺎﺷﺩ ﻣﻥ.ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻬﺗﺭ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﺷﺩ
.ﺗﺭﺟﻳﺢ ﻣﻳﺩﻫﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﻧﻡ
( ﭼﺭﺍ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﻣﻬﻡ ﻫﺳﺕ؟۴
ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﻣﻬﻡ ﻫﺳﺕ ﻓﻘﻁ ﺍﮔﺭ ﻣﺭﺩﻡ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ
ﺍﻳﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽﺩﻫﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺍﻳﻥ.ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻧﻧﺩ
ﺍﻳﻥ ﺑﺩﻳﻥ ﻣﻌﻧﺎﺳﺕ ﮐﻪ.ﭘﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻳﺯﻫﺎی ﺩﻳﮕﺭی ﺻﺭﻑ ﮐﻧﻧﺩ
ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻳﺩﻫﺩ،ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﺟﺭﺍی ﭘﺭﻭژﻩ ﻫﺎ ﺍﺭﺯﺍﻧﺗﺭ ﺍﺳﺕ
ﺍﻳﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﻳﺷﺗﺭی.ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺩ
.ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩ

εθελοντική εργασία;
Πιστεύω πως η εθελοντική εργασία απαλλάσσει το άτομο από τη χρηματική υστερία. Του
επιτρέπει να ανακαλύψει όμορφες και δημιουργικές πτυχές της ζωής, ανώτερες μιας απλής
«πληρωμής».
Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός καλού εθελοντή;
Πιστεύω πως οι συνθήκες σε διαμορφώνουν
σε πιο θετικό άτομο. Ανθρωπος ο οποίος προσφέρει στον συνάνθρωπο αποκτά και ο ίδιος
ανώτερη πνευματική αξία, απαρνιέται την εγωπάθεια, αναγνωρίζει τα λάθη και αντιλαμβάνεται περισσότερο τους γύρω του. Αυτό είναι κάτι
που επιχειρώ και προσωπικά.
Χρησιμεύει η εθελοντική εργασία για την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας;
Πολύς κόσμος χρησιμοποιεί την εθελοντική
εργασία προκειμένου να αυξήσει την εργασιακή
του εμπειρία, δεδομένου ότι πολλές οργανώσεις ή επιχειρήσεις δεν διαθέτουν οικονομικούς
πόρους για την πρόσληψη εργαζομένων. Από
την άλλη, είναι και πολλοί εθελοντές οι οποίοι
δεν διαθέτουν οικονομικούς πόρους και δυσκολεύονται. Πιστεύω πως μπορεί και πρέπει
η εθελοντική εργασία να είναι διαθέσιμη για
όλους.
Ποιες παράμετροι συνέβαλαν για τη δική σας
εθελοντική προσφορά;
Για μένα ο εθελοντισμός ξεκίνησε από την
Αθήνα, δεδομένου ότι επιθυμούσα να διδάσκω
και να συμβάλλω ενεργά στην παιδεία.
Πόσες μέρες την εβδομάδα και πόσες ώρες
εργάζεστε;
Στην Αθήνα διδάσκω δύο ώρες την ημέρα,
πέντε μέρες την εβδομάδα, ωστόσο δημιουργώ διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι
οποίες επιμηκύνουν τις ώρες ενασχόλησής μου
σε εννέα την ημέρα.
Τι ιδιαίτερο κάνετε καθημερινά;
Κάθε μέρα διαφέρει. Δευτέρα με Παρασκευή
διδάσκω Αγγλικά από τις 16.00 μέχρι τις 18.00,
τα οποία μαθήματα οργανώνω και προετοιμάζω
καθημερινά μία με δύο ώρες πριν. Συνήθως οργανώνω και κάποιες συναντήσεις-συζητήσεις
πριν ή μετά το μάθημα. Επίσης κάποιες μέρες
επισκέπτομαι αντίστοιχες ομάδες σε διάφορες περιοχές στην Αθήνα, όπου προσφέρω
συμβουλές σε γνωστικά θέματα σχετικά με τη
διδασκαλία και άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα.
Επίσης ξοδεύω μία έως δύο ώρες την ημέρα
στον υπολογιστή προκειμένου να ετοιμάσω το
πρόγραμμά μου.
Πώς οι εμπειρίες σας σάς βοηθούν σε αυτόν
τον ρόλο;
Εχω εργαστεί πέντε χρόνια διδάσκοντας νέους, ήμουν πέντε χρόνια προπονητής σε ομάδα
ποδοσφαίρου, συνέβαλα στην οργάνωση προγράμματος ενός κολεγίου το 2016. Ολα αυτά
με βοήθησαν ώστε να μπορώ να αντεπεξέλθω
στις σημερινές μου ευθύνες. Μπορώ επίσης να
πω πως η οργάνωση των μουσικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων επέδρασε δυναμικά
στην αύξηση των δικών μου ικανοτήτων.
Μετά τη μακροχρόνια πορεία του ως εθελοντή, ο Τιμ θεωρεί πως η εμπειρία του είναι
απλώς ανεπίσημη.

ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ

ﭘﺭﺳﺗﻭ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻳﺎﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺍﺟﺗﻧﺎﺏ ﻧﺎﭘﺫﻳﺭ
ﻫﻳﭼﮑﺱ ﺑﻪ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ.ﺍﺳﺕ
ﺩﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﺭﺍی ﺳﻬﻭﻟﺕ ﺑﺧﺷﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی.ﺑﺭﻁﺭﻑ ﮐﻧﺩ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻧﺑﻪ.ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻭ ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﻳﮑﻧﺩ
.ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺷﺭ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﺍﺳﺕ،ﻫﺎی ﻭﺍﻻی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ
ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺵ
ﺍﻳﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ.ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻭ ﻣﻌﺿﻼﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮑﻭﺷﻧﺩ
ﺍﻳﻥ ﺣﺱ ﺭﺍ ﺍﻟﻘﺎء ﻣﻳﮑﻧﺩ ﮐﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺭﻩ ﻣﻧﺩ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ
ﻭﺩﺭ ﻫﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁﯽ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ ﻳﺎ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺗﻌﻠﻕ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺷﺭﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ،ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ.ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﺍﻭﻟﻳﻥ.ﻓﺭﺻﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﻣﻳﺩﻫﺩ
ﺍﻭﺍﻳﻝ ﻗﺭﻥ.ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺷﺩ۱۸۵۱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺑﻳﺳﺗﻡ ﻧﻳﺯ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺍﻓﺗﺗﺎﺡ ﺷﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺩﺭﻳﺞ
ﺍﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﻳﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺭﺳﻣﯽ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی
 ﺩﺭ ﻣﺟﻣﻭﻉ,«UN» ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ ﻣﺗﺣﺩ.ﻣﺧﺗﻠﻑ ﮔﺳﺗﺭﺩﻩ ﺷﺩ
 ﺩﺳﺎﻣﺑﺭ۵ ﺩﺭ ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ ﺍی ﺭﻭﺯ۱۹۸۵  ﺩﺳﺎﻣﺑﺭ ﺳﺎﻝ۱۷ ﻋﻣﻭﻣﯽ
.ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﺭﺩ
ﮐﺎﺭ،ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺑﺭ ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻬﺎﺭﺕ:ﺍﻧﻭﺍﻉ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ
ﮐﺎﺭﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ،ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺯﻳﺳﺕ ﻣﺣﻳﻁﯽ،ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﯽ ﻣﺟﺎﺯی
)ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ. ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﺱ،ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺿﻁﺭﺍﺭی
ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻣﻧﺎﻁﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻣﺎﻧﻧﺩ
(.ﺁﻣﻭﺯﺵ ﭘﺯﺷﮑﯽ ﻳﺎ ﻧﺟﺎﺕ ﺍﻅﻁﺭﺍﺭی ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺩﻳﺩﻩ ﺍﻧﺩ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻋﻣﻭﻣﯽ،ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺭﺩ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺍﻏﻠﺏ ﺑﺎﻋﺙ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻓﺭﺩ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ.ﺍﺳﺕ
ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎی،ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺩ،ﺟﺩﻳﺩی ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﺩ
ﺟﺩﻳﺩی ﻓﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﺣﺭﻓﻪ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕﻫﺎی ﺧﻭﺑﯽ
.ﺩﺳﺕ ﻳﺎﺑﺩ
ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﺑﺷﺭ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﺍی،ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮐﻠﯽ
ﭘﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺗﺭﻭﻳﺞ ﺧﻭﺑﯽ ﻳﺎ ﺑﻬﺑﻭﺩ ﮐﻳﻔﻳﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ
)ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ ﺷﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﺗﻭﺳﻌﻪ.ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﺷﻬﻭﺭ ﺍﺳﺕ( ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻫﻳﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﻧﻔﻌﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺩﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﺷﻣﻧﺩ ﺑﻭﺩﻥ ﻭ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﻣﯽ
.ﺁﻭﺭﺩ
ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭی ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺳﺑﺏ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺩﺭ ﺗﻭﺍﻧﻣﻧﺩیﻫﺎی ﺷﺧﺹ ﻭ ﺭﺷﺩ ﺩﺭ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭﺍی.ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﺎﺷﺩ
.ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺟﻧﺑﻪی ﮐﺎﺭی ﻣﻔﺭﺡ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ
ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺷﺧﺹ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻧﻳﺎﺯ
ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﺎﻧﻪ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ ﺷﺧﺹ ﺩﺍﻭﻁﻠﺏ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺷﺧﺹ.ﻓﻭﺍﻳﺩ ﻣﺛﺑﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ
.ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺁﻭﺭﺩ
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Ημέρες Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
ﺳﻣﻳﻧﺎﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ
ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ

Της ΦΑΤΙΜΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Τ

ην Παρασκευή
και το Σάββατο 9
& 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η διημερίδα «Ημέρες Δημοσιογραφίας
και ΜΜΕ» του Δικτύου για
τα Δικαιώματα του Παιδιού,
στον χώρο της οργάνωσης
Γη, στον Κεραμεικό. Στη
διημερίδα αυτή κλήθηκαν
επαγγελματίες του κλάδου
με σκοπό να μιλήσουν σε μαθητές και φοιτητές. Στη διάρκεια αυτών των δύο ημερών
προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες των ομιλητών, κάνοντας ερωτήσεις
και θέτοντας απορίες.
Οι ομιλητές ήταν η Μαρία
Κουζινοπούλου από το ΑΠΕΜΠΕ, ο Παναγιώτης Μένεγος και ο Σταύρος Διοσκουρίδης από την Popaganda και
τον Εν Λευκώ, o Γιώργος Αυγερόπουλος από τον Εξάντα,
o Ορέστης Παναγιώτου από
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Μίνα Ράλλη
από την ΕΡΤ, ο Σωτήρης Σιδέρης από το AthensLIVE, ο
Πάνος Λούπος από την Ωρα
των Σπορ, o Δημήτρης Αγγελίδης και η Μικέλα Χαρουλάρη από την «Εφημερίδα των
Συντακτών», τους οποίους
και μέσω της εφημερίδας μας
ευχαριστούμε θερμά.
Οι προσκεκλημένοι ενημέρωσαν τους μαθητές για
διάφορα θέματα τα οποία
τους απασχολούν άμεσα
λόγω του μαθητικού Τύπου ή
ραδιοφώνου που χειρίζονται
στα σχολεία τους.
Την πρώτη μέρα, μέλη της
ομάδας «Young Journalists»
του Δικτύου παρουσίασαν
την εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά» αλλά και το
ιντερνετικό ραδιόφωνο «Πικραλίδα» και στη συνέχεια
ακολούθησαν οι υπόλοιπες
παρουσιάσεις.
Είχαμε ωστόσο και καλεσμένους οι οποίοι αναρωτιούνταν γιατί εν έτει 2018
χρησιμοποιούμε ακόμα ραδιόφωνο!

ﻓﺎﻁﻳﻣﺎ ﺣﺳﻳﻧﯽ

Στη διημερίδα
κλήθηκαν επαγγελματίες
του κλάδου με σκοπό
να μιλήσουν σε μαθητές
και φοιτητές

Τη δεύτερη μέρα, ένας
δημοσιογράφος μάς εξήγησε πως όσα εκπέμπονται και
προέρχονται από την τηλεόραση δεν αφορούν τα νέα και
τις ειδήσεις, αλλά είναι φορές
που η οικονομική πλευρά της
τηλεόρασης υπερισχύει. Πιο
συγκεκριμένα, η τηλεόραση,
προκειμένου να προσελκύσει
περισσότερους θεατές, προβάλλει διάφορες εκπομπές
μέσω των οποίων προωθούνται και διαφημίζονται διάφο-

ρες υπηρεσίες και προϊόντα.
Ενας εκ των δημοσιογράφων
αναφέρθηκε αναλυτικά στις
αλλαγές που έχουν επέλθει
τα τελευταία 20 χρόνια στον
χώρο της δημοσιογραφίας και
των media, στην άνοδο του
διαδικτύου, στον ανταγωνισμό των μέσων προκειμένου
να αυξήσουν την τηλεθέαση
και πολλά άλλα.
Σχετικά με την ψηφιακή
επέκταση, είναι αξιοσημείωτο ότι είναι προσιτή ανά

πάσα στιγμή η ενημέρωση
για οποιοδήποτε ζήτημα, καθώς επίσης ότι δεν απαιτείται
πολύς χρόνος προετοιμασίας
και παρουσίασης των ειδήσεων από τους δημοσιογράφους.
Τέλος, το εντυπωσιακό είναι ότι παρά την υπερβολική
διάδοση των μέσων, ο κόσμος
στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές ακόμη χώρες εξακολουθεί
να μην εμπιστεύεται αυτήν
την κίβδηλη ατμόσφαιρα.

Της ΜΑΝΤΙΝΆ ΖΑΦΑΡΊ

Ο

άνθρωπος είναι
ένα κοινωνικό
ον και μία από
τις πολλές του
ανάγκες είναι η
επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Η γλώσσα αποτελεί το βασικό μέσο αυτής της
επικοινωνίας.
Μία από τις μεγαλύτερες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην επικοινωνία τους με τους άλλους
και στην εναρμόνισή τους στο
νέο τους περιβάλλον είναι η
γλώσσα της νέας χώρας στην
οποία βρίσκονται.
Οταν εγκαταλείπεις την
πατρίδα και την οικογένειά
σου, τότε διακατέχεσαι από
βουβές εμπειρίες και απομόνωση. Οι δυσχέρειες πολλαπλασιάζονται όταν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα του νέου
τόπου, όπου και αδυνατείς να
επικοινωνήσεις, να ακούσεις
και να ακουστείς.
Ενα από τα χειρότερα συναισθήματα είναι όταν, προκειμένου να επικοινωνήσεις,
χρειάζεσαι και έναν «μεσάζοντα» της γλώσσας.
Η εκμάθηση μιας γλώσσας
είναι δύσκολη διαδικασία για
ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Σύμφωνα με το Explorer
Express του Διεθνούς Ινστιτούτου HSBC, το 58% των
ερωτηθέντων χαρακτήρισαν
την εκμάθηση της γλώσσας
ως το μεγαλύτερο εμπόδιο
στην πρόοδό τους.
Οι πρόσφυγες και ιδιαίτερα
οι αναλφάβητοι δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο τόσο
στην εκμάθηση της γλώσσας
όσο και στην εύρεση εργασί-

Ακατανόητες φωνές
ας, με επικίνδυνες προεκτάσεις.
Η αγορά, η μετακίνηση
μέσα στην πόλη και διάφορες
δυσκολίες αποτελούν σημαντικά θέματα της καθημερινότητας, τα οποία πιθανότατα
επιλύονται βραχυπρόθεσμα
με τη βοήθεια των άλλων,
αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει
να αντιμετωπίζονται ατομικά,
γεγονός που απαιτεί την εκμάθηση της γλώσσας.
Οι γνώστες της αγγλικής
βιώνουν καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης αλλά και επικοινωνίας με άλλους. Οι έφηβοι και
οι νέοι έχουν πολύ περισσότερο την ανάγκη να μάθουν τη
γλώσσα της νέας τους κοινωνίας. Ωστόσο, ορισμένοι από

αυτούς από τη μία πέφτουν
θύματα χλευασμού από άλλους μαθητές, λόγω της
γλωσσικής τους ανεπάρκειας,
και από την άλλη δέχονται
σκληρές κριτικές από τους
δασκάλους. Το αποτέλεσμα
είναι η πλήρης απογοήτευσή
τους στην εκμάθηση τόσο της
γλώσσας όσο και των άλλων
μαθημάτων, με πολλά αρνητικά αποτελέσματα.
Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να επικοινωνεί άμεσα και
μέσω αυτής της επικοινωνίας
να αισθάνεται ανακούφιση. Η
ανάγκη αυτή δεν ικανοποιείται μέσω της έμμεσης επικοινωνίας, μέσω δηλαδή ενός
διερμηνέα.
Η προαναφερθείσα δυσχέ-

Ο άνθρωπος
έχει την
ανάγκη να
επικοινωνεί
άμεσα
και μέσω
αυτής της
επικοινωνίας
να αισθάνεται
ανακούφιση

ρεια πολλαπλασιάζεται στους
μετανάστες που βρίσκονται
μόνοι τους σε μια νέα χώρα,
με αποτέλεσμα πολλοί από
αυτούς να διακατέχονται από
αισθήματα φόβου, μοναξιάς
έως και κατάθλιψης.
Επομένως, είναι απαραίτητο να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για την
εκμάθηση της γλώσσας. Οσο
για τους μεγαλύτερης ηλικίας
ανθρώπους, τα παιδιά τους
είναι αυτά που αποτελούν τα
καλύτερα μέσα εκμάθησης.
Υπάρχουν πολλά και πολύ
καλά φροντιστήρια για την
εκμάθηση της γλώσσας, αλλά
για ακόμα περισσότερη αποτελεσματικότητα χρειαζόμαστε
και αρκετή αυτοπεποίθηση!

ﺭﻭﺯ ﺟﻣﻌﻪ ﻧﻬﻡ ﻭ ﺷﻧﺑﻪ ﺩﻫﻡ ﻣﺎﻩ ﻓﻭﺭﻳﻪ ﻣﺻﺎﺩﻑ ﺑﻭﺩ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ.ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭی ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻣﺭﺍﺳﻣﯽ ﺭﺍ ﺗﺩﺍﺭک ﺩﻳﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ "ﺯﻣﻳﻥ" ﺩﺭ
ﻧﺯﺩﻳﮑﯽ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ "ﮐﺭﺍﻣﻳﮑﻭ"ﺍﺯ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﻋﻭﺕ ﺷﺩﻩ
، ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ ﺳﻪ ﺍﻟﯽ ﻫﺷﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺕ.ﺑﻭﺩ
 ﻣﺎ.ﮔﺭﻭﻩ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻭﺍﻥ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻧﻳﺯ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻳﻡ ﺍﺯ ﺗﺟﺭﺑﻳﺎﺕ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﻋﻭﺕ ﺷﺩﻩ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﻡ ﻭﭘﺭﺳﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻧﻣﺎﻥ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ
.ﺩﺍﺩﻧﺩ
 ﻣﻬﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻣﻝ ﺧﺎﻧﻡ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﻭﺯﻳﻧﻭ ﭘﻭﻟﻭ ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺕ.
 ﭘﺎﻧﺎﻳﻭﺗﻳﺱ ﻣﻧﻪ ﮔﻭﺱ ﻭ ﺍﺳﺗﺎﻭﺭﺱ ﺩﻳﻭﺳﮑﻭﺭﻳﺩﻳﺱ، ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑﺭی
 ﻳﻭﺭﮔﻭﺱ ﺁﻭﮔﻳﺭﻭ ﭘﻭﻟﻭﺱ ﻣﺳﺗﻧﺩ، ﺩﺭ ﺩﺭ ﺷﺑﮑﻪ ﺭﺍﺩﻳﻭﻳﯽ ﻟﻔﮑﻭ
 ﻣﻳﻧﺎ ﺭﺍﻟﯽ ﺍﺯ، ﺍﻭﺭﺳﺗﻳﺱ ﭘﺎﻧﺎﻳﻭﺗﻭ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑﺭی، ﺳﺎﺯ
،  ﺳﻭﺗﻳﺭﻳﺱ ﺳﻳﺩﻳﺭﻳﺱ ﺍﺯ ﭘﺧﺵ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﻳﯽ ﺁﺗﻥ ﻻﻳﻭ، ﺷﺑﮑﻪ ﺍﺭﺕ
ﭘﺎﻧﻭﺱ ﻟﻭﭘﻭﺱ ﺍﺯ "ﻭﻗﺕ ﻭﺭﺯﺵ "ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﺁﮔﻠﯽ ﺩﻳﺱ ﻭﻣﻳﮑﻼ
ﺧﺎﺭﻭﻻﺭی ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻳﻧﺩﺍﮐﺗﻭﻥ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻳﻥ
 ﻣﻬﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯﻣﺳﺎﺋﻝ.ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻫﻡ ﺍﺯ ﺣﺿﻭﺭﺷﺎﻥ ﺗﺷﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺩﺭ ﺣﻭﺯﻩ ﻫﺎی ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭی ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
.ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺭ ﻓﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﺭﺩ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﮔﺭﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻭﺍﻥ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﻗﺎﺻﺩک ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺩ ﻭ ﺑﻌﺩ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺧﺵ ﺧﺑﺭﻫﺎی ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻘﺵ ﺧﺑﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺩ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﺎ ﻣﻬﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﭼﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭ،
.ﻫﺯﺍﺭ ﻭ ﻫﺟﺩﻩ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ
 ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ.ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺟﻠﺳﻪ ﻣﺳﺗﻧﺩی ﺑﺭﺍی ﺣﺿﺎﺭ ﭘﺧﺵ ﺷﺩ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺑﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ ﭘﺧﺵ
ﻣﻳﺷﻭﺩ ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺗﯽ ﺩﺍﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻭﺳﻳﻠﻪ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ
 ﮔﺎﻩ ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ ﺍﺯ،ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻓﻘﻁ ﺷﺎﻣﻝ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻧﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
 ﺑﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ ﺑﺭﺍی.ﺟﻧﺑﻪ ی ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺁﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩ
ﺟﺫﺏ ﻣﺧﺎﻁﺏ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺁﮔﻬﯽ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﺁﻣﺩی
 ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ.ﻫﻡ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ی ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩ
 ﺑﺣﺙ ﻭ ﮔﻔﺗﮕﻭ ﺑﻳﻥ ﺣﺿﺎﺭ ﻭ،ی ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎﺯی ﻭ ﺗﻠﻭﻳﺯﻳﻭﻥ
 ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﻋﻭﺕ ﺷﺩﻩ ﺍﺯ.ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺕ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺑﻳﺳﺕ ﺳﺎﻝ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺩﺭ ﺣﻭﺯﻩ ﺧﺑﺭﮔﺯﺍﺭی ﻫﺎ
 ﺍﺯ ﺭﻭی ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺩﻥ ﻣﻭﺑﺎﻳﻝ ﻭ. ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺗﯽ ﺩﺍﺩﻧﺩ،ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ
 ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺕ ﺑﻳﻥ ﺷﺑﮑﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻﺣﺑﺕ،ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎﺯی
ﮐﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺙ ﺷﺩﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺻﻭﻳﺭی ﻣﺧﺎﻁﺏ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺭﺍ
 ﺍﺯ ﻣﺯﻳﺕﻫﺎی ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ ﺑﻭﺩﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ.ﺟﺫﺏ ﮐﻧﻧﺩ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺭﺱ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻧﻳﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻣﺗﺭی
 ﻭ.ﺻﺭﻑ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﺗﺎ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺭﺩﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻧﺩ
ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﻧﮑﺗﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺏ ﮐﺭﺩ ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻁﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻫﻧﻭﺯ
.ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ ﺑﻪ ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎﺯی ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺯﻳﺎﺩی ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ

ﺷﺎﻳﺩ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺩﺭ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﻫﻣﻪ ﺍی ﺍﻳﻥ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﺳﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺣﻝ ﮐﻧﻳﻡ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺩﺕ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﭘﺱ ﺍﻧﻬﺎ
. ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ
ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻬﺗﺭ ﺑﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍی ﺩﻳﮕﺭ ﻭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ
. ﮐﻧﺎﺭ ﺑﻳﺎﻳﻧﺩ
ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻭﺍﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺣﺿﻭﺭ
ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺑﻪ
 ﺑﺭﺧﯽ. ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ
ﻣﻭﺭﺩ ﺗﻣﺳﺧﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﻗﺭﺍﺭ
ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺳﺧﺕ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻝ
ﺩﺭک ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﺍﺯ ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﺍﻣﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ
 ﺍﻳﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ. ﻧﻳﺯ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺑﺎﻋﺙ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﺛﺭ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی
ﮐﻪ... ﺯﺑﺎﻥ ﻁﻔﺭﻩ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺱ
ﻁﻔﺭﻩ ﺭﻓﺗﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
. ﺍﻧﻬﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ
ﺍﺯ ﺳﻭی ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺣﺑﺕ
ﮐﺭﺩﻥ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ
ﺍﺯ ﺍﻧﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺳﻠﻁ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻫﻡ ﺻﺣﺑﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ
ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﮐﻣﮏ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺍﺯ
 ﺍﻳﻥ. ﻣﺗﺭﺟﻡ ﻫﻡ ﺯﻳﺎﺩ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩی ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ
ﻣﺷﮑﻝ ﺑﺭﺍی ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺳﻔﺭ ﮐﺭﺩﻩ
ﺍﻧﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺳﺧﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺙ ﮔﻭﺷﻪ
ﮔﻳﺭی ﻭ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺷﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺳﺭﺩﮔﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺷﺧﺹ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﺍﻧﺑﻭﻫﯽ ﺍﺯ
. ﺟﻣﻌﻳﺕ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﺗﻼﺵ
، ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺑﺭﺍی ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ
ﺑﺭﺍی ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺳﻥ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻧﺷﺎﻥ ﻭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
 ﮐﻼﺱ، ﺭﺍﻩ ﺧﻭﺑﯽ ﺑﺭﺍی ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺍﺳﺕ
ﻫﺎی ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻔﻳﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺗﻣﺭﻳﻥ ﻭ ﺣﺭﻑ
ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﯽ
ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻧﻔﺱ
. ﺑﺎﻻ ﻧﻳﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ

ﺁﻭﺍﻫﺎی ﻧﺎﻣﻔﻬﻭﻡ

ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩی ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻳﮑﯽ
ﺍﺯ ﻣﻬﻡ ﺗﺭﻳﻥ ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﺍﻭ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭی
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﻡ ﻧﻭﻋﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺗﻔﺎﻫﻡ ﺍﺳﺕ
ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻬﻡ ﺗﺭﻳﻥ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
.ﺍﺳﺕ
ﻣﺩﻳﻧﻪ ﻅﻔﺭی
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭ
ﻣﻬﻡ ﺗﺭﻳﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ
ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺧﻭﺩ
ﺭﺍ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺩﺍﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ
. ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺕ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺧﻭﺍﻫﯽ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻭﻁﻥ ﻭ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﯽ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻳﮏ
ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻏﺭﻳﺏ ﻭ ﮔﻧﮓ ﺭﺍ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﯽ
ﮐﻧﯽ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺣﺱ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺷﻭﺭی ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﺗﻭﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ
ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺻﺣﺑﺕ ﻫﺎی
.ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﭼﻳﺯ ﺯﻳﺎﺩی ﻣﺗﻭﺟﻪ ﻧﺷﻭی
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺩﺗﺭﻳﻥ ﺣﺱ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﺑﻪ ﺍﺩﻡ ﺩﺳﺕ ﺩﻫﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی
ﮔﻔﺕﻭﮔﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯽ
ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺵ ﺯﺑﺎﻧﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﺯی
.ﮐﻧﺩ
ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﺳﻥ ﻗﺩﺭی
 ﺑﺭﺍﺳﺎﺱ ﮔﺯﺍﺭﺵ. ﻣﺷﮑﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ
ﺍﻟﮑﺳﭘﻠﻭﺭﺭﺍﮐﺳﭘﺕ ﺗﻭﺳﻁ ﻣﻭﺳﺳﻪ ﺑﻳﻥ ﻭ
ﭘﻧﺟﺎﻩ ﻭ ﻫﺷﺕ ﺩﺭﺻﺩ ﺍﺯ،HSBC ﺍﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﻭﺭﺩ ﭘﺭﺳﺵ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﮐﻪ
ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺯﺭگ ﺗﺭﻳﻥ ﻣﺷﮑﻝ ﭘﻳﺵ
. ﺭﻭی ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻁﺢ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭی ﺍﺯ
ﺳﻭﺍﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺳﺧﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺳﻳﺭ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﻁﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﮔﺎﻫﯽ
. ﻣﻭﺭﺩ ﺳﻭء ﻗﺻﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﻳﺭﻧﺩ
 ﺣﻝ، ﺭﻓﺕ ﻭ ﺍﻣﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺭ، ﺧﺭﻳﺩ
… ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻭ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺑﺧﺵ ﻣﻬﻣﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ
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Της ΜΊΡΝΑ ΑΣΛΆΝ

Τ

ην επιτυχία την αγγίζουν μόνον
όσοι συνεχίζουν να προσπαθούν,
βλέποντας τη θετική πλευρά των
πραγμάτων. Οταν φτάσεις στο
βάθος της έννοιας της λέξης
«επιτυχία», θα βρεις ότι απλά σημαίνει επιμονή. Η επιτυχία δεν προϋποθέτει δικαιολογία και η αποτυχία δεν αφήνει περιθώριο
για δικαιολογίες.
Αποτυχία δεν είναι να χάσεις, αλλά να τα
παρατάς. Γι’ αυτό να ενεργείς σαν να είναι
αδύνατο να αποτύχεις. Επιτυχημένος είναι
αυτός που μπορεί να βλέπει πέρα από αυτό
που οι άλλοι μπορούν να δουν.
Οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται με τις ευχές. Η θέληση είναι αυτή που κάνει θαύματα. Ο δισταγμός είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στον δρόμο της επιτυχίας. Το μυστικό
της επιτυχίας είναι να προχωράς μπροστά.
Η αποτυχία δεν είναι παρά προσωρινή ήττα
που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
επιτυχία. Η απεριόριστη φιλοδοξία είναι το
καύσιμο που χρειάζεται ο άνθρωπος στην
πορεία του μέχρι την επιτυχία.
Να αγνοείς τους ανθρώπους που επαναλαμβάνουν τη λέξη «αδύνατο». Για να
πετύχουμε, πρέπει πρώτα να πιστεύουμε
ότι μπορούμε να φτάσουμε στην επιτυχία.
Η αποτυχία θέλει τόσο πολύ θάρρος όσο
και η προσπάθεια. Επιτυχία είναι να επικεντρώνεις στη δύναμη μέσα σου για να πετύχεις αυτό που τόσο επιθυμείς.
Η επιθυμία είναι το μυστικό της επιτυχίας
στην επαγγελματική ζωή του κάθε ανθρώπου. Το μοναδικό μέσον για την επιτυχία
είναι να συνεχίσεις δυνατά μέχρι το τέλος.
Εάν δεν προσπαθήσεις να κάνεις κάτι
πέρα από αυτά που γνωρίζεις, τότε δεν
προχωράς μπροστά. Να επιμένεις στις
καλές συνήθειες που θα σε κάνουν καλύτερο.
Συχνά η επιτυχία είναι ο σύμμαχος του
τολμηρού. Οι άνθρωποι δεν φτάνουν στα
προπύλαια της επιτυχίας, χωρίς να έχουν
περάσει πρώτα από τους σταθμούς της
αποτυχίας, της κόπωσης και της απόγνωσης. Επιτυχία δεν σημαίνει να μην κάνουμε
λάθη, αλλά να ξανακάνουμε λάθη, να πάμε
από αποτυχία σε αποτυχία, χωρίς να χάσουμε τον ενθουσιασμό. Επιτυχία είναι να
αποκτήσεις ό,τι επιθυμείς και ευτυχία είναι
να θέλεις ό,τι απέκτησες.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων,
εκείνοι που προχωρούν και κάνουν τη δουλειά και οι άλλοι που κάθονται άπραγοι και
σε σχολιάζουν: «Γιατί δεν κάνεις τα πράγματα με άλλο τρόπο;». Εχω μάθει πως πάντα υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις που
καλείται να πάρει κανείς, όσο δύσκολες κι
αν είναι και όσο κι αν εξοργίζουν κάποιους
ανθρώπους γύρω του.
Επιτυχημένος άνθρωπος είναι εκείνος ο
οποίος κλείνει το στόμα του προτού κλείσουν οι άνθρωποι τα αυτιά τους και ανοίγει
τα αυτιά του πριν καν ανοίξουν τα στόμα-

ﻧﺑﺫﺓ ﻋﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻭﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻣﺗﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺍﺻﻼﻥ

H επιτυχία

Μια περίληψη της εμπειρίας μου σχετικά με την επιτυχία
και όσα έμαθα από αυτήν
τά τους. Αν όμως θέλεις να αποφύγεις την
κριτική, μην πεις τίποτα, μην κάνεις τίποτα
και μην είσαι τίποτα, επειδή οι άνθρωποι
θέλουν να βλέπουν μόνο ό,τι είναι διατεθειμένοι να βλέπουν. Μπορούμε να αποφύγουμε την αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε
να γλιτώσουμε από τις συνέπειες της αποφυγής της. Λέγεται ότι όταν πληθαίνουν οι
αντίζηλοί σου, έχεις ήδη γίνει επιτυχημένος. Οποιος θέλει την επιτυχία σ’ αυτόν τον
κόσμο, πρέπει να νικήσει τις έξι αιτίες της
φτώχειας: τον ύπνο, την τεμπελιά, την αδιαφορία, τον φόβο, τον θυμό και την τάση
για αναβολή.
Για να πετύχεις θα πρέπει να θέλεις την
επιτυχία περισσότερο απ’ ό,τι φοβάσαι την
αποτυχία. Η πορεία προς την επιτυχία είναι ένα ατέλειωτο ταξίδι. Σταμάτα για λίγο
ώστε να αξιολογήσεις ό,τι έχεις διανύσει

Σημεία επαφής
Η ΈΚΔΟΣΗ της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» εντάσσεται στο παράλληλο
πρόγραμμα δράσεων του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού με τίτλο «Σημεία
Επαφής». Τα «Αποδημητικά Πουλιά» φέρνουν κοντά εφήβους, κορίτσια και αγόρια,
διαφορετικών εθνικοτήτων, με σκοπό την
έκδοση της πολύγλωσσης εφημερίδας. Το
πρόγραμμα στοχεύει στο να μεταδώσει τις
αρχές και αξίες της δημοσιογραφίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πουν τις ιστορίες τους και προάγοντας τον διαπολιτισμικό
διάλογο.

Το πρόγραμμα συνίσταται:
α) στην ενίσχυση και τον διάλογο στο
εσωτερικό της κοινότητας των Κέντρων
Φιλοξενίας Προσφύγων και στην προετοιμασία της ένταξης στην ελληνική κοινωνία
β) στην ενημέρωση και πληροφόρηση
των ανηλίκων σχετικά με κοινωνικά, πολιτισμικά κ.ά. ευρωπαϊκά και ελληνικά δρώμενα
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, σχόλια 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 email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
migratorybirds@ddp.gr ή καλώντας στο
210 8846590.

στο ταξίδι σου, διόρθωσε τα λάθη σου,
ανάπτυξε τις ικανότητές σου, κοίτα τη ζωή
με αισιοδοξία για ό,τι έχεις καταφέρει και
στη συνέχεια ολοκλήρωσε το ταξίδι σου
προς την επιτυχία.
Ο επιτυχημένος άνθρωπος επικεντρώνεται περισσότερο στο να κάνει το σωστό
και όχι στο πώς να κάνει κάτι με σωστό τρόπο. Η επιτυχία είναι 20% επιδεξιότητα και
80% στρατηγικός σχεδιασμός. Μπορεί να
ξέρεις να διαβάζεις, αλλά το πιο σημαντικό
είναι τι σκοπεύεις να διαβάσεις.
Εάν δεν μπορείς να κάνεις σπουδαία
πράγματα, τότε κάνε μικρά πράγματα με
έναν τρόπο σπουδαίο.
Να επενδύσεις τουλάχιστον το 50% του
εισοδήματός σου για την ανάπτυξη του
εαυτού σου, προκειμένου να διασφαλίσεις
το μέλλον σου. Η επιτυχία δεν έρχεται όσο

νιώθεις ντροπή και αρκείσαι μόνο στο να
παρακολουθείς τους επιτυχημένους, αλλά
θα έρθει όταν επικεντρωθείς στην επιτυχία
και όταν σχεδιάσεις γι’ αυτήν. Το σημαντικό
δεν είναι απλώς να πετύχεις, αλλά τι αξία
θα έχεις αφού πετύχεις.
Θα είσαι ευτυχισμένος μόνο όταν καταφέρεις να πετύχεις χωρίς να έχεις προδώσει τις αρχές σου. Η επιτυχία δημιούργησε
πολλούς αποτυχημένους ανθρώπους!
Οι ευκαιρίες δεν έρχονται από μόνες
τους, πρέπει να τις δημιουργήσεις. Είναι
σημαντικό να μάθεις από την επιτυχία.
Ομως δεν θα φτάσεις στην επιτυχία χωρίς
να έχεις μάθει πρώτα από την αποτυχία.
Ενας από τους σημαντικότερους κανόνες της επιτυχίας είναι να μη λες ποτέ όλα
όσα ξέρεις.
Προτού σκεφτείς πώς να ενεργήσεις
έξυπνα, σκέψου πώς να δουλέψεις σκληρά.
Εάν έχεις σκεφτεί ποτέ ότι έχεις χορτάσει
επιτυχία, τότε βρίσκεσαι στη λάθος πλευρά.
Αναζήτησε περισσότερη επιτυχία.
Η επιτυχία είναι χρυσή κατάσταση. Εάν
θέλεις να πετύχεις, ξεκίνα πρώτα να φαντάζεσαι τον εαυτό σου επιτυχημένο άνθρωπο. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι
πάντα υπό κατασκευήν.

ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻳﺣﻘﻘﻪ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻭﺍﺻﻠﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ
 ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ،ﺑﻧﻅﺭﺓ ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻸﺷﻳﺎء
ﻋﻣﻕ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻧﺟﺎﺡ ﺗﺟﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ
 ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻻ ﻳﺗﻁﻠﺏ، ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ
. ﻋﺫﺭﺍ ﻭﺍﻟﻔﺷﻝ ﻻ ﻳﺗﺭﻙ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻟﻳﺱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺇﻧﻣﺎ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻋﻧﺩ
ﺗﺻﺭﻑ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ، ﺍﻹﻧﺳﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫﻭ ﻣﻥ، ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﺃﻥ ﺗﻔﺷﻝ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﺑﻌﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﺍﻩ
.ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ
ﻻ ﻧﺣﻘﻕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻻﻣﻧﻳﺎﺕ ﺇﻧﻣﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ، ﺗﺻﻧﻊ ﺍﻟﻣﻌﺟﺯﺍﺕ
ﺃﻣﺎ ﺳﺭ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺗﺳﻳﺭ، ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
 ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﺇﻻ ﻫﺯﻳﻣﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ.ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻁﻣﻭﺡ، ﺗﺧﻠﻕ ﻟﻙ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﺍﻟﻼﻣﺣﺩﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
،ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﺩﺩﻭﻥ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺳﺗﺣﻳﻝ
ﻟﻛﻲ ﻧﻧﺟﺢ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻧﺅﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﺑﻣﻘﺩﻭﺭﻧﺎ
.ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺷﻝ ﻳﺗﻁﻠﺑﺎﻥ ﻧﻔﺱ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ.ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎﺡ
. ﻟﻛﻲ ﺗﺻﻝ ﻟﻠﺫﻱ ﺗﺗﻣﻧﺎﻩ،ﺑﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻛﻳﺎﻧﻙ
ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻫﻲ ﺳﺭ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻲ. ﻟﻛﻝ ﺍﻧﺳﺎﻥ
. ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺑﻘﻭﺓ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻝ ﺷﻲء ﺃﺑﻌﺩ ﻣﻣﺎ ﻗﺩ
ﺗﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺃﺗﻘﻧﺗﻪ ﻓﺄﻧﻙ ﻻ ﺗﺗﻘﺩﻡ ﺃﺑﺩﺍ
. ﺍﻟﺣﺳﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﺳﻭﻑ ﺗﺻﻧﻌﻙ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺣﻠﻳﻑ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﻻ ﻳﺻﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻳﻘﺔ. ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﺑﺟﺭﺃﺓ
ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻣﺭ ﺑﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺏ ﻭﺍﻟﻔﺷﻝ
ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻟﻳﺱ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﻝ ﺍﻷﺧﻁﺎء. ﻭﺍﻟﻳﺄﺱ
 ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ،ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻷﺧﻁﺎء
ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﻓﺷﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺷﻝ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺭﻳﺩ، ﺍﻟﺣﻣﺎﺱ
. ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﺭﻳﺩ ﻣﺎﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ
 ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺿﻲ،ﻫﻧﺎﻙ ﺻﻧﻔﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ
ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺍﻻﺧﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﻳﺟﻠﺳﻭﻥ ﺳﺎﻛﻧﻳﻥ ﻭﻳﺳﺄﻟﻭﻥ ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻌﻣﻝ
ﺗﻌﻠﻣﺕ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ. ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﻬﻣﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ﻭﻣﻬﻣﺎ ﺃﻏﺿﺑﺕ ﺃﻧﺎﺳﺎ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺻﻌﺑﺔ
. ﻣﻥ ﺣﻭﻟﻙ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻐﻠﻕ ﻓﻣﻪ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ
ﻳﻐﻠﻕ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺁﺫﺍﻧﻬﻡ ﻭﻳﻔﺗﺢ ﺃﺫﻧﻳﻪ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﻔﺗﺢ
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺓ ﻣﻥ. ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺃﻓﻭﺍﻫﻬﻡ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻻ ﺗﻘﻝ ﺷﻳﺋﺎ ﻭﻻ ﺗﻔﻌﻝ ﺷﻲ ﻭﻻ ﺗﻛﻥ
ﺷﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻳﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﻫﻡ ﻣﺳﺗﻌﺩﻳﻥ
ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ. ﻟﺭﺅﻳﺗﻪ ﻓﻘﻁ
ﻭﻳﻘﺎﻝ. ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ
ﻣﻥ. ﻛﺛﺭﺓ ﺣﺳﺎﺩﻙ ﻫﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﻙ
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻐﻠﺏ
ﺍﻟﻛﺳﻝ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻧﻭﻡ
.ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﻁﻠﺔ، ﺍﻟﺧﻭﻑ، ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻲ،
ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺟﺢ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺭﻏﺑﺗﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻳﺭ ﻧﺣﻭ. ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺗﻔﻭﻕ ﺧﻭﻓﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺷﻝ
ﺗﻭﻗﻑ ﻗﻠﻳﻼ ﻋﻥ، ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺭﺣﻠﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺳﻳﺭ ﻭﺭﺍﺟﻊ ﻣﺎﻗﻁﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺗﻙ ﻭﺻﺣﺢ
ﺍﺧﻁﺎﺋﻙ ﻭﻁﻭﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻙ ﻭﺍﺷﺣﻥ ﻫﻣﺗﻙ
ﺍﻧﻅﺭ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﺑﺗﻔﺎﺋﻝ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺛﻡ ﺃﻛﻣﻝ ﻣﺳﻳﺭﺗﻙ
.ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ﻳﺭﻛﺯ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ
ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﺷﻲء ﺑﺷﻛﻝ
٪۲۰  ﻓﺎﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ.ﺻﺣﻳﺢ
ﻗﺩ،  ﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ٪۸۰ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭ
ﺗﻌﺭﻑ ﻛﻳﻑ ﺗﻘﺭﺃ ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻷﻫﻡ ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ
ﺗﺧﻁﻁ ﻟﻘﺭﺍءﺗﻪ ؟
ﺍﻥ ﻟﻡ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻝ ﺃﺷﻳﺎء ﻋﻅﻳﻣﺔ ﺍﻓﻌﻝ
. ﺃﺷﻳﺎء ﺻﻐﻳﺭﺓ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻅﻳﻣﺔ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ﻣﻥ ﺩﺧﻠﻙ ﻓﻲ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻔﺳﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻥ ﺗﺿﻣﻥ ﻟﻧﻔﺳﻙ
ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺧﺟﻝ ﻭﻣﺷﺎﻫﺩﺓ. ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻳﻪ
ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻪ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌﻝ
ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﻫﻭ ﻧﺟﺎﺣﻙ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﻗﻳﻣﺗﻙ ﺑﻌﺩ.
. ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺳﻌﻳﺩﺍ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ.ﺍﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻥ ﻣﺑﺎﺩﺋﻙ
.!!!! ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﻳﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻻ ﺗﺣﺩﺙ ﻭﺣﺩﻫﺎ ﻭﻟﻛﻥ ﻋﻠﻳﻙ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻫﺎﻡ ﻟﻛﻧﻙ. ﺻﻧﻌﻬﺎ
.ﻟﻥ ﺗﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺷﻝ
ﻻ ﺗﻘﻭﻝ ﺃﺑﺩﺍ ﻛﻝ ﻣﺎ: ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
 ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﻔﻛﺭ ﻛﻳﻑ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺫﻛﺎء ﻋﻠﻳﻙ.ﺗﻌﺭﻓﻪ
ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺗﻘﺩﺕ ﻳﻭﻣﺎ. ﺃﻥ ﺗﻔﻛﺭ ﻛﻳﻑ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺟﺩ
ﺍﻧﻙ ﺍﻛﺗﻔﻳﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﺄﻧﺕ ﺗﻘﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺧﺎﻁﺊ ﻻ ﺗﺗﻭﻗﻑ ﺍﺑﺩﺍ ﺍﺑﺣﺙ ﻋﻥ
 ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺫﻫﺑﻳﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ.ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ
.ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﺑﺩﺃ ﺑﺗﺧﻳﻝ ﻧﻔﺳﻙ ﺍﻧﺳﺎﻧﺎ ﻧﺎﺟﺣﺎ
.ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻫﻭ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺗﺣﺕ ﺍﻹﻧﺷﺎء

