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Δωρεάν με την «Εφημερίδα των Συντακτών»

ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ
ِ

MIGRATORY BIRDS

 ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ

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

A whole year of
Migratory Birds!
On April 14th, we celebrated the
first birthday of the newspaper
“Migratory Birds”. We blew out the
candle, cut the cake and made a
wish for our “flight” to continue
By MAHDIAΗ HOSSAINI

A

whole year has gone by with its ups and
downs, smiles and tears, joys and disappointments. This first anniversary of
the newspaper brings back memories of
a “film”, which began in the vegetable
garden of the camp at Schisto. 15 Afghan and one
Greek girl took part in this film, seated on a piece
of plastic under the shade of the trees, taking part
in various photography lessons.
The trigger for the creation of the newspaper
was the arrival of various reporters in the camp
and their rebuttal by the inhabitants, who believed
that any interview they gave would never reach the
people it should. And even if it did go beyond the
limits of the camp with the aim of contributing to
the solution of various problems, nobody would actually be particularly interested.

Η εφημερίδα των έφηβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων

Ενας χρόνος
Αποδημητικά
Πουλιά!
Στις 14 Απριλίου, με το σβήσιμο ενός κεριού
και το κόψιμο μιας τούρτας, γιορτάσαμε τα
πρώτα γενέθλια της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά», με την ευχή η «πτήση» μας
να συνεχιστεί
Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Π
And so, we decided to become reporters ourselves, to become the voices of the refugee world
and to record those voices in our very own newspaper.
Our journalistic activities began with the newspaper that we named “Migratory Birds”, because all
the contributors cherished the hope that one day
they would fly in the direction of happiness and joy.
We never gave up; we persevered, despite being
mocked and criticised.Some girls in our team had
to leave us along the journey because they flew far
away. We shed tears but we also wished them well
on their road to a better future. Meanwhile we
devoted ourselves to the newspaper, whose first
edition was the culmination of several months of
hard work, during which we had to deal with disparaging comments and a variety of problems. Our
Greek friend stood by us throughout all those ups
and downs, through moments of tears and times of
joy, encouraging us and supporting our every step.
When the newspaper was finally printed a few
months later, it inevitably filled us with pleasure,
satisfaction and pride. A proper newspaper, a supplement to the Efimerida ton Syntakton, a sweet
thank you and a “reward” for all our efforts. In the
end, our paper was very warmly received by people
both in and outside the camp.
It was through our newspaper that people became aware of the true extent of our problems.
They felt for us, cried for us and even cried with
us.I will never forget how one Afghan resident of
the camp came to our container after having read
the paper, congratulated us and declared proudly
that he would support us. He expressed such wonderful positive feelings. That was when the Afghan
men in the camp generally started to offer active
support. I should also stress the warm welcome
that the Greek people afforded us, and invited us
to visit various schools and university departments.
Another major success for us was that issues of our
newspapers were on display at both the 14th and
15th Thessaloniki International Book Fairs.Another
interesting fact is that “Migratory Birds” is the first
newspaper with articles in Farsi to be published in
Greece. All these things that I have mentioned have
been steps that have helped us move upwards on
our journey. We are also encouraged by the fact
that Afghan boys have worked with us ever since
the second issue. Moreover, we have discovered
that slowly but surely, our newspaper is acquiring
more and more supporters outside Greece, for example in other European countries such as Spain
(where “Migratory Birds” appear in Spanish), Germany and Italy.Certain articles have been translated and posted on various websites, even in the
United States.
We write about the reasons and desires that lead
Continued on page 2
Read the full English edition of “Migratory
Birds” online at www.ddp.gr

έρασε ένας ολόκληρος χρόνος
με τα σκαμπανεβάσματά του,
τα χαμόγελα, τα
κλάματα αλλά και με τις χαρές
και τις απογοητεύσεις του.
Με την πρώτη αυτή επέτειο της εφημερίδας, μου
έρχονται μνήμες από μια
«ταινία», η οποία ξεκινούσε
από τον μπαχτσέ του καταυλισμού του Σχιστού. Στην
ταινία αυτή συμμετείχαν 15
Αφγανές και μία Ελληνίδα, οι
οποίες κάθονταν πάνω σε ένα
κομμάτι πλαστικό στη σκιά
των δέντρων και έκαναν μαθήματα φωτογραφίας.
Το έναυσμα για τη σύνταξη
της εφημερίδας δόθηκε όταν
διάφοροι δημοσιογράφοι
έμπαιναν στον καταυλισμό
και έρχονταν αντιμέτωποι με
την άρνηση του κόσμου, που
πίστευε πως όποια συνέντευξη κι αν παραχωρούσε, αυτή
δεν θα έφτανε ποτέ εκεί που
έπρεπε. Ακόμα όμως και εάν
έφτανε εκτός καταυλισμού,
προκειμένου να συμβάλει
στην επίλυση κάποιων προβλημάτων, δεν θα προκαλούσε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ετσι, αποφασίσαμε να γίνουμε εμείς δημοσιογράφοι
και να αποτελέσουμε τις φωνές του προσφυγικού κόσμου,
τις οποίες και θα καταγράφαμε στη δική μας εφημερίδα.
Ξεκινήσαμε τη δημοσιογραφική δραστηριότητά μας
στην εφημερίδα που ονομάσαμε «Αποδημητικά Πουλιά»,
καθώς όλες οι αρθρογράφοι
έτρεφαν την ελπίδα να πετάξουν κάποια μέρα προς τη
χαρά και την ευτυχία. Δεν
πτοηθήκαμε καθόλου, παρά
το γεγονός ότι ήρθαμε αντιμέτωπες με χλευασμούς και
αρνητικές κριτικές· συνεχίσαμε την πορεία μας.
Στην πορεία ορισμένες κοπέλες βρήκαν τον δικό τους

δρόμο και έφυγαν
μακριά, προκαλώΜε κείμενα
ντας τα δάκρυα
σε ελληνικά, αγγλικά,
αλλά και τις ευαραβικά,
φαρσί και ούρντου!
χές μας, για να
τις συνοδεύουν
With texts in greek,
σ’ ένα κα λύτεenglish, arabic, farsi
ρο μέλλον. Εμείς,
ωστόσο, συνεχίσα& urdu
με με αφοσίωση την
εφημερίδα, η πρώτη
έκδοση της οποίας επιτεύχθηκε έπειτα από αρκετούς μήνες προσπαθειών,
υποτιμητικών σχολιασμών
και άλλων δυσχερειών. Η
Ελληνίδα φίλη μας μάς συνόδευε σε όλες αυτές τις διακυμάνσεις, στα κλάματα αλλά προσπάθειές μας. Η εφημερίκαι στις χαρές, πάντα κοντά δα μας είχε τελικά τη μέγιστη
μας να μας ενθαρρύνει και θετική ανταπόκριση από τον
να μας υποστηρίζει σε κάθε κόσμο, τόσο του καταυλισμού
όσο και εκτός αυτού.
βήμα.
Ο κόσμος με την ανάγνωΤελικά, ύστερα από μήση
της εφημερίδας μας δινες, εκδόθηκε η εφημερίδα
απίστωσε
τις πραγματικές
μας και φυσικά μας γέμισε
διαστάσεις
των προβλημάμε συναισθήματα χαράς, ικατων
μας,
μας
αισθάνθηκε και
νοποίησης και περηφάνιας.
έκλαψε
μαζί
με
εμάς και για
Μία πραγματική εφημερίδα,
εμάς.
ένθετο στην «Εφημερίδα των
Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν
Συντακτών», μία γλυκιά ευχαένας
Αφγανός του καταυλιρίστηση και «αμοιβή» για τις

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.

σμού, μετά την ανάγνωση της
εφημερίδας, ήρθε στο κοντέινερ, μας δήλωσε υπερήφανα
ότι θα μας στηρίξει και μας
χειροκρότησε. Μας μετέφερε
πολύ θετικά και πανέμορφα
συναισθήματα. Ηταν εκείνη
η στιγμή που και οι άνδρες
Αφγανοί άρχισαν να μας υποστηρίζουν δυναμικά. Πρέπει
επίσης να υπογραμμίσω ότι
και οι Ελληνες μας υποδέχτηκαν θερμά, μας κάλεσαν
σε διάφορα σχολεία, ακόμα

και σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές. Επίσης ήταν
μεγάλο επίτευγμα για μας το
γεγονός ότι φύλλα της εφημερίδας μας βρέθηκαν στη 14η
και 15η Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης.
Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα «Aποδημητικά Πουλιά» αποτέλεσαν την
πρώτη εφημερίδα με κείμενα στα φαρσί που εκδόθηκε
στην Ελλάδα.
Ολα τα προαναφερθέντα
αποτέλεσαν ανοδικά σκαλοπάτια για να συνεχίσουμε
την πορεία μας. Επίσης και
το γεγονός ότι από το δεύτερο κιόλας φύλλο έχουμε
συνεργάτες και αγόρια από
το Αφγανιστάν. Αυτό μας
ενθαρρύνει πολύ. Διαπιστώνουμε επίσης ότι σταδιακά,
με αργό αλλά σταθερό ρυθμό,
η εφημερίδα μας αποκτά όλο
και περισσότερους υποστηρικτές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από την
Ελλάδα, όπως στην Ισπανία,
όπου η εφημερίδα μας μεταφράζεται και στα ισπανικά,
καθώς επίσης στη Γερμανία,
την Ιταλία κ.α.
Ορισμένα άρθρα μας μεταφράζονται και αναδημοσιεύονται από διάφορες ιστοσελίδες, ακόμη και στις ΗΠΑ.
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«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
ﺗﻣﻭﻝ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ
. ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ

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

The newspaper
“Migratory Birds”
is produced by
the Network for
Children’s Rights,
and supported
by UNICEF
with funding by
the European
Commission- Civil
Protection and
Humanitarian Aid
Operations. The
present edition is
further supported
by the Rosa
Luxemburg Stiftung
- Office in Greece,
funded by the
German Ministry
of Economic
Cooperation.
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Ενας χρόνος γεμάτος εμπειρίες,
!συναισθήματα και σημεία επαφής
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Μαχντιά
Χοσσαϊνί
ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΊΣ
για τη Μαχντιά.
Τα λόγια είναι λίγα
για να εκφράσει κανείς
το ταλέντο, την εξυπνάδα
της αλλά και το πόσο
ανοιχτόμυαλη είναι.
Μεγάλο ταλέντο στο
θέατρο και με άνεση
μπροστά στο κοινό. Μια,
πλέον, γυναίκα από το
!Αφγανιστάν με τόλμη

στον πόνο των συνανθρώπων
σας και μας παρατηρήσατε.
Εμείς γράψαμε για τον καταυλισμό, εσείς απολαύστε του
οίκου σας τον εφησυχασμό.
Εμείς περιγράψαμε το μπουρίνι, εσείς πιστέψτε στο μετέπειτα ουράνιο τόξο. Και αν γράψαμε για τους πολέμους, εσείς
πιστέψτε στην έλευση της ειρήνης. Εμείς απλά πιστεύουμε
ότι τα της καρδιάς, τις καρδιές
αγγίζουν.
Κλείνω με την ευχή της
πτήσης των «Αποδημητικών
Πουλιών» στην Ευρώπη, ίσως
!και σε όλο τον κόσμο

σουμε και να απολαύσουμε
ακόμη περισσότερο τη βελτίωση και την άνοδό μας.
Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς
μας περιμένει στο μέλλον,
αλλά ελπίζουμε η εφημερίδα
μας να εκδίδεται για πολλά
χρόνια ακόμη, όμως ακόμα
και αν για οποιονδήποτε λόγο
σταματήσει, πάλι έχουμε την
ικανοποίηση ότι γράψαμε, περιγράψαμε και αναφερθήκαμε
σε εμπειρίες μας, στις αναμνήσεις μας, στις συνθήκες της
ζωής μας και γενικότερα των
προσφύγων. Μας αρκεί που
κάποια στιγμή συμμετείχατε

ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ،ﺍﻭﺭ ﺍﻳﮏ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﮐﻳﺎ ﮐﮩﻠﮯ ﺩﻝ ﺳﮯ ﮨﻣﺎﺭی
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﻳﺎﺧﺑﺎﺭ ﮐﻭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻋﻭﺍﻡ ،ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺍﺳﮑﻭﻟﻭں ﺍﻭﺭ
ﻳﻭﻧﻳﻭﺭﺳﮢﻳﻭں ﮐﯽ ﺧﻭﺏ ﺳﺭﺍﮨﺎ ﮔﻳﺎﺍﻭﺭ ﻣﻠﯽ،ﺍﻭﺭ ﮨﻣﻳں
ﻭﮨﺎں ﺩﻋﻭﺕ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ
ﺍﻭﺭ ﮨﻣﻳں ﺧﻭﺏ ﺳﺭﺍﮨﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﻣﺎﺭے ﭘﮩﻠﮯ ﺍﺧﺑﺎﺭ
ﺗﻳﺳﮑﻭﻧﻳﮑﯽ ﮐﮯ ﺷﮩﺭ ﻣﻳں  14ﻭﻳں ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻗﻭﺍﻣﯽ ﮐﺗﺎﺏ
ﻣﻳﻠﮯ ﻣﻳں ﺑﻬﯽ ﭘﻳﺵ ﮨﻭی ﺗﻬﯽ ،ﺟﻭ ﮨﻣﺎﺭے ﻟﺋﮯ ﺍﻳﮏ
ﺑﮩﺗﺭﻳﻥ ﮐﺎﻣﻳﺎﺑﯽ ﺗﻬﯽ.ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺭی ﭼﻳﺯ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣہ ﮨﺟﺭﺗﯽ ﭘﺭﻧﺩے ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻭﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﭘﮩﻼ
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻭﺭ ﭼﻧﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺯﺑﺎﻧﻭں ﮐﯽ ﻁﺭﺡ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں
ﭼﭘﺗﮯ ﮨﻳﻧﺎﻥ ﺳﺏ ﺗﺟﺭﺑﺎﺕ ﮐﻳﻭ ﺟہ ﮨﻣﻳں ﺍﭘﻧﮯ ﮐﺎﻡ ﺍﻭﺭ
ﺍﭼﻬﮯ ﻁﺭﻳﻘﮯ ﺳﮯ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻭﺻﻠہ ﻣﻼ،ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺭی
ﺍﺷﺎﻋﺕ ﮐﮯﻟﺋﮯ ﻣﻳں ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻟڑﮐﻳﻭں ﮐﻭ ﺍﭘﻧﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺭﮐﻬﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺋﯽ ﺗﮩﯽ.ﺁﮨﺳﺗہ ﺁﮨﺳﺗہ ﺳﮯ ﮨﺟﺭﺗﯽ ﭘﺭﻧﺩے ﮐﯽ ﮐﺎﻣﻳﺎﺑﯽ
ﮐﯽ ﺁﻭﺍﺯ ﺍﺗﻥ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﻳﮕﺭ ﺷﮩﺭﻭں ﺳﮯ ﮨﻭﺗﮯ
ﮨﻭﺋﮯ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﮩﻧﭼﮯ،ﺍﻭﺭ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﺳﭘﻳﻥ
ﮐﮯ ﺍﻳﮏ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻣﻳں ﮨﺳﭘﺎﻧﻭی ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻳں ﺑﻬﯽ
ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻭﺋﯽ۔ﺟﺭﻣﻧﯽ ،ﺍﮢﻠﯽ ﺍﻭﺭ ﻣﺎﺭﺍﮐﻭ ﮐﮯ ﺁﺳﻣﺎﻧﻭں ﭘﺭ
ﮨﺟﺭﺗﯽ ﭘﺭﻧﺩے ﺍڈﺍﻥ ﺑﻬﺭﻧﮯ ﻟﮕﮯﮨﻣﺎﺭے ﮐﭼﻬ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ
ﺍﻣﺭﻳﮑﯽ ﺍﻧﮢﺭﻧﻳٹ ﺳﺎﺋﮢﻭں ﭘﺭ ﺑﻬﯽ ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻭﺋﻳﺎﺧﺑﺎﺭ ﻣﻳں ،ﮨﻡ
ﻧﮯ ﺍﭘﻧﮯ ﺍﻣﻳﮕﺭﻳﺷﻥ ﻭﺟﻭﮨﺎﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻟﮑﻬﺎ،
ﮨﻣﺎﺭی ﺟﻣﺎﻋﺗﻭں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺏ ﺳﮯ ﮨﻣﺎﺭی ﺧﻭﺍﮨﺷﺎﺕ ﮐﯽ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﯽ ﺍﻭﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﯽ ﺍﻣﻳﺩ ،ﺍﻳﮏ ﺳﺑﺯ ﺑﺎﻍ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻬ ﺟﻭ ﺭﺍﺯ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﮐﻭﺷﺷﻭں ﮐﺎ ﻧﺗﻳﺟہ
ﺗﻬﺎ.ﮨﻡ ﻧﮯ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺧﻭﺍﺗﻳﻥ ﮐﻭ ﻟﮑﻬﺎ ،ﺍﻭﺭ ﻣﺟﻬﮯ ﺍﺱ
ﻟﻣﺣﮯ ﻣﻳں ﮐﺗﻧﺎ ﺣﻳﺭﺍﻥ ﮨﻭﺍ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺍﻳﮏ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﻭﻥ ﮐﺎ
ﺧﻳﺎﻝ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺍﻳﮏ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﻭﻥ ﺟﻭ ﭘﻳﺷہ ﻭﺭﺍﻧہ ﻣﺻﻧﻑ
ﻧﮩﻳں ﺗﻬﮯ ،ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻭﻩ ﺍﻳﮏ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻟڑﮐﯽ ﺗﻬﯽ .ﻣﻳں
ﺟﻭﺍﺏ ﮐﮯ ﺟﻭﺍﺏ ﻣﻳں ﭘﻭﭼﻬ ﺭﮨﺎ ﺗﻬﺎ ،ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺟﻭﺍﺏ
ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺍﺱ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﮐﮯ ﻣﺻﻧﻑ ﺑﮩﺎﺩﺭ ﺧﺎﺗﻭﻥ ﺗﻬﮯ.
ﻣﺟﻬﮯ ﺍﺱ ﺟﺭﺋﺕ ﭘﺭ ﻣﻣﮑﻧہ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﻭﻥ ﺑﻧﻧﺎ ﮨﮯ.ﺍﻳﮏ
ﻁﺭﻑ ﻣﺟﻬﮯ ﺍﭼﻬﺎ ﻟﮓ ﺭﮨﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻣﻳﺭی ﺑﺎﺗﻳں ﺍﻥ ﮐﮯ
ﺩﻟﻭں ﻣﻳں ﺗﻬﮯ ﺍﻭﺭ ،ﺩﻭﺳﺭی ﻁﺭﻑ ،ﻣﺟﻬﮯ ﺍﻓﺳﻭﺱ
ﺗﻬﺎ ،ﺍﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺟﺏ ﮨﻡ ﺧﻭﺍﺗﻳﻥ ﮨﯽ ﺍﻳﮏ ﺩﻭﺳﺭے
ﭘﺭ ﻳﻘﻳﻥ ﻧﮩﻳں ﮐﺭﺗﮯ ,ﮨﻡ ﮐﺱ ﻁﺭﺡ ﻣﺭﺩﻭں ﮐﻭ ﮨﻡ ﭘﺭ ﺍﻭﺭ
ﮨﻣﺎﺭی ﺻﻼﺣﻳﺗﻭں ﭘﺭ ﻳﻘﻳﻥ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻭﻗﻊ ﮐﺭ ﺳﮑﺗﮯ
ﮨﻳں!!!!! .
ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﮯ ﺗﻳﺳﺭی ﺍﺷﺎﻋﺕ ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣہ ﺑڑے
ﺍﻭﺭ ﺑڈﺍ ﮨﻭﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮔﺭﻭپ ﻣﻳں ﺷﺎﻡ ،ﻋﺭﺍﻕ،
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ ،ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮨﻣﺎﺭے ﺳﺎﺗﻬ ﺷﺎﻣﻝ
ﮨﻭﻧﮯ،ﺍﻭﺭ ﺍﺏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣہ ﮨﺟﺭﺗﯽ ﭘﺭﻧﺩے ﺑﭼﻭں ﮐﮯ
ﺍﺧﺑﺎﺭﺍﺕ ﻣﻳں ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭﺋﮯ ﺗﻬﮯ .ﺍﺏ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣہ ﺳﺎﺕ
ﻗﺳﻡ ﮐﮯ ﭼﭘﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﻭ ﮐﺳﯽ ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﻭﮨﻡ ﻭﺍﮔﻣﺎﻥ ﻣﻳں
ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺗﻬﯽ،
ﺍﺟﯽ ﮨﺎں ،ﺍﺏ ﮨﻡ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﻣﺭ ﻭﺍﻟﮯ ﮨﺟﺭﺗﯽ
ﭘﺭﻧﺩﻭں ﮨﻳں ﺟﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﺳﺏ ﺳﮯ ﺍﻭﭘﺭ ﭘﺭﻭﺍﺯ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ
ﺧﻭﺷﯽ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﺳﺏ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﺷﮑﺭﻳہ
ﺟﻭ ﮨﻣﺎﺭی ﭘﺭﻭﺍﺯ ﺍﻭﺭ ﮨﻣﺎﺭے ﺍﺧﺑﺎﺭ ﭘﺭ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﺗﻌﺎﻭﻥ
ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ،ﺍﻥ ﮐﯽ ﺣﻭﺻﻠہ ﺍﻓﺯﺍﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺷﮑﺭﻳہ.
ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﺕ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﻭں ﮐﺎ ﮨﻡ ﻣﺷﮑﻭﺭ ﮨﻳں ،ﺟﺱ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ،ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﺕ ﺍﻭﺭ ﺗﻧﻘﻳﺩ ﮐﻳﻭ ﺟہ ﺳﮯ
ﮨﻣﻳں ﺍﭘﻧﯽ ﮐﻣﺯﻭﺭﻳﻭں ﮐﻭ ﺩﻭﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﮨﻣﻳں ﺁﮔﮯ
ﺑڈﻫﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺟﺩﻭﺟﮩﺩ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﻁﺎﻗﺕ ﺩی.ﮨﻡ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻧﮩﻳں ﺟﺎﻧﺗﮯ ﮨﻳں ،ﻟﻳﮑﻥ ﮨﻡ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﮐﻬﺗﮯ
ﮨﻳں ﮐہ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﺁﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﺭﺳﻭں ﺗﮏ ﭘﺭﻧٹ ﺟﺎﺭی
ﺭﮐﻬﻳں ﮔﮯ ،ﺍﻭﺭ ﺍﮔﺭ ﺍﻳﺳﺎ ﻧﮩﻳں ﮨﻭﺗﺎ ﺗﻭ ﮨﻣﺎﺭے ﻟﺋﮯ
ﺻﺭﻑ ﺍﺗﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮨﻡ ﻧﮯ ﮐﺑﻬﯽ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﺗﻬ
ﺍﭘﻧﯽ ﺗﻣﺎﻡ ﻳﺎﺩﻭں ﺳﮯ ﺷﺭﺍﮐﺕ ﺩﺍﺭی ﮐﯽ,ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﮯ
ﺻﻔﺣﮯ ﭘﺭ ﺻﻔﺣﮯ ﭘﺭ ،ﮨﻡ ﻧﮯ ﺟﻭ ﮐﭼﻬ ﺗﺟﺭﺑﺎﺕ ﮐﻳﮱ
ﻭﻩ ﺳﺏ ﻟﮑﻬﺋﮯ ،ﺍﮔﺭ ﻭﻩ ﺍﭼﻬﮯ ﺗﺟﺭﺑﺎﺕ ﻧﮩﻳں ﺗﻬﮯ ﺗﻭ
ﺁپ ﺍﭼﻬﺎﻳﻭ ں
ﭘﺭ ﺑﻬﺭﻭﺳہ ﮐﺭﻳں.ﺍﮔﺭ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺧﻳﻣﻭں ﮐﮯ ﺍﻧﺩﺭ ﺳﮯ
ﻟﮑﻬﺋﮯ ﮨﻳں ،ﺗﻭ ﺁپ ﺍﭘﻧﮯ ﮔﻬﺭ ﮐﯽ ﺍﻣﻥ ﭘﺭ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
ﮐﺭﻳﻧﺎﮔﺭ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺑﺎﺭﺵ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻟﮑﻬﺎ
 ،ﺗﻭ ﺁپ ﮐﻭ ﺭﻧﮕﻳﻥ ﮐﻣﺎﻥ ﻣﻳں ﻳﻘﻳﻥ ﺭﮐﻬﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳﮯ ،ﺍﻭﺭ
ﺍﮔﺭ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺟﻧﮓ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻳں ،ﺗﻭ ﺁپ ﺍﻣﻥ
ﭘﺭ ﻳﻘﻳﻥ ﮐﺭﻳں  ،ﺍﻭﺭ ﮨﻡ ﻳہ ﺳﻣﺟﻬﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﺩﻝ ﺳﮯ
ﮐﻳﺟﺎ ﻧﯽ ﻭﺍﻟﯽ ﺑﺎﺕ ﺿﺭﻭﺭ ﺁپ ﺳﺏ ﮐﮯ ﺩﻝ ﻣﻳں ﺑﻳﮢﻬﮯ
ﮔﯽ.ﺍﺱ ﺍﻣﻳﺩ ﮐﻳﺳﺎﺗﻬ ﮐہ ﮨﺟﺭﺗﯽ ﭘﺭﻧﺩے ﭘﻭﺭے ﻳﻭﺭپ ﻳﺎ
ﭘﻬﺭ ﺳﺎﺭی ﺩﻧﻳﺎ ﻣﻳں ﺍڈﺍﻥ ﺑﻬﺭے۔

8ου φύλλου, βρίσκονται σε
πολύ δυναμική πορεία, την
οποία αρκετοί δεν φαντάζονταν καν ότι αυτό το εγχείρημα θα μπορούσε να τη διανύσει.
Μάλιστα, κλείσαμε πλέον
τον πρώτο μας χρόνο, απο»λαμβάνοντας την «πτήση
μας στα ύψη και ευχαριστούμε
όλες και όλους όσοι μας στήριξαν, μας υποστήριξαν και μας
συμπαραστάθηκαν. Ευχαριστούμε επίσης και εκείνους
που διαφώνησαν μαζί μας. Η
στάση τους μας έδωσε διπλή
δύναμη ώστε να τους διαψεύ-

ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻣﻬﺎﺟﺮ!
ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی
ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﻣﺎ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺁﻭﺭﻳﻞ ﮐﻴﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺵ ﺯﺩﻳﻢ ﻭ ﺷﻤﻊ ﺭﻭی ﮐﻴﮏ
ﺭﺍ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭی ﭘﺮﻭﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺣﺴﻴﻨﯽ
ﻳﮑﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﻴﺒﻬﺎﻳﺶ ،ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎ
ﻭ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻳﺶ ،ﺑﺎ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﻳﻬﺎﻳﺶ
ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﭘﺨﺶ
ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﭽﻪ ی ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻤﭗ
ﺍﺳﺨﻴﺴﺘﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻥ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﺧﺘﺮ
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮی ﺍﻫﻞ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ی
ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺗﮑﻪ ﺍی ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻳﺎﺩ ﮔﻴﺮی ﺣﺮﻓﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺟﺮﻗﻪ ی
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ
ﺍﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻤﭗ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﮐﻤﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺣﺬﻑ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻣﺎ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ی ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻭ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻏﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ
ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻁﻌﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻨﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﺎ ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻳﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ی ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻮﺝ ﻣﻴﺰﺩ .ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺭﺍﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﺪﺭﻗﻪ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻳﻢ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﻤﻪ ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﻭ ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪی ﮐﻪ ﺍﻣﻴﺪ
ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻁﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻳﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺪﻳﻢ  ،ﺑﻌﻀﯽ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮی ﺍﻫﻞ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺩﺭ
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ،ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ
ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﮔﺮﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﺎ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﻢ.ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﻨﺪﺍﮐﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ .ﺗﺼﻮﺭ
ﻣﻴﮑﺮﺩﻳﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﺍی ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺷﺒﻴﻪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺭﺍﻳﺞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﯽ ﻫﻴﺠﺎﻥ
ﺯﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﭼﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ
ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻼﺵ .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺯﻳﺎﺩی ﭼﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻤﭗ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ
ﮐﻤﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﭗ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻴﮑﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻤﺎﻥ ﺍﺷﮏ
ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮐﻤﭗ ﺍﺳﺨﻴﺴﺘﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﮑﺴﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﭼﻴﺰی
ﺑﺮﺍی ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﺎ

Δεν γνωρίζουμε
τι ακριβώς μας
περιμένει στο μέλλον,
αλλά ελπίζουμε
η εφημερίδα μας
να εκδίδεται για
πολλά χρόνια
ακόμη

ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍی ﮐﻒ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﺣﺲ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﭼﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻟﻨﺸﻴﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ
ﻁﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩی ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺎ ﺩﺭ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎﺏ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺴﺎﻟﻮﻧﻴﮏ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ
ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﺪ .ﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻣﻴﺮﺳﺪ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
.ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﺍﺗﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﯽ ﻧﺸﺮ ﺷﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻭ ﻣﺎﺭﺍﮐﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ
ﺁﻣﺪ.ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺭﺳﻴﺪ.ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻤﺎﻥ ﺍﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﺑﺎ
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺒﺰی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻳﮏ ﭘﺪﺭ ﺑﻮﺩ
ﺭﻭﺑﺮﻭی ﮐﺎﻧﮑﺲ .ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺯﻧﻬﺎی ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﻭ
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﺯﻧﯽ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻳﮏ ﺯﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻮﻳﺎی ﺟﻮﺍﺏ
ﺷﺪﻡ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻳﮏ ﺯﻥ ﺷﺠﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ .ﺍﺯ ﻳﮏ ﻁﺮﻑ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻢ ﺣﺮﻑ ﺩﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮی
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺯﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﻮﻗﻊ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻴﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰﺭگ ﻭ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻭﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎپ ﺑﺮ ﭘﻠﻪ ﺍی
ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ
ﻫﻢ ﻧﻤﻴﮑﺮﺩﻧﺪ!!.ﺁﺭی ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﺍی ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺬﺕ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺩﺳﺖ
ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﺎ
ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎﺑﺖ
ﺗﺸﻮﻳﻘﻬﺎﻳﺸﺎﻥ  .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻳﻢ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺮﻭی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺗﺎ
ﻧﻘﺼﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻁﺮﻑ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺩﺍﺩﻧﺪ.ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﭼﺎپ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ
ﺷﺮﻳﮏ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻁﺮﺍﺗﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ .ﺑﺮ ﺭﻭی ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ
ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﺍﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻧﻬﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ
ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﻴﻨﺸﻴﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺟﻬﺎﻥ

Στην εφημερίδα αναφέρουμε τα αίτια και τις ελπίδες της
μετανάστευσης, καθώς επίσης και τις προσδοκίες μας.
Εκτιμούμε τους υποστηρικτές
μας και δείχνουμε τον δρόμο
της ελπίδας από τον όμορφο
μπαχτσέ του καταυλισμού,
από όπου «ξεκινήσαμε». Παρουσιάζουμε από το αποτέλεσμα των προσπαθειών ενός
παππού έως και τα παράπονα
Αφγανών γυναικών.
Είχα τη δυναμική κριτική
μιας Αφγανής, η οποία υποστήριξε ότι τα γραφόμενα
στην εφημερίδα δεν αποτελούν απλά λόγια μιας Αφγανής
κοπέλας αλλά μιας πολύ γενναίας γυναίκας. Λόγια τα οποία
από τη μία με ικανοποιούσαν,
καθώς έμμεσα με αποκαλούσαν «η Αφγανή “γενναία” κοπέλα», αλλά από την άλλη μού
προκαλούσαν θλίψη διότι εμείς
οι γυναίκες δεν στηρίζουμε
όσο και όπως πρέπει η μία την
άλλη. Τότε πώς προσδοκούμε
να πιστεύουν στη δυναμική
;μας οι άνδρες
Μετά την έκδοση του 3ου
φύλλου, οι δυνάμεις της εφημερίδας εξαπλώθηκαν με τη
συμπαράσταση και τη συμμετοχή νέων από τη Συρία, το
Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και
την Ελλάδα.
Σήμερα, τα «Αποδημητικά
Πουλιά», με την έκδοση του
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to migration, and about our ambitions. We appreciate our supporters and show them the road
to hope that started in that lovely vegetable garden in the camp, while what we portray ranges
from the results of one grandfather’s efforts to
the complaints of Afghan women. One Afghan
woman wrote a very positive review saying that
the newspaper didn’t contain the simple words of
an Afghan girl but of a very brave woman. That
description was very satisfying because I was
being indirectly called “the “brave” Afghan girl”,
but at the same time it saddened me because
we Afghan women do not support each other as
much and as often as we should. So how can we
?expect the men to believe in our power
After the 3rd issue, the newspaper went from
strength to strength with the involvement of
young people from Syria, Iraq, Pakistan, Iran and
Greece.Today, with its 7th issue, the newspaper
“Migratory Birds” is moving forward with an energy that very few people could have foreseen.
In fact, we have just come to the end of our first
year. We have flown to great heights and we
would like to thank all those that have helped us,
supported us and stood by us. We would also
like to thank those who disagreed with us. Their
point of view doubled our resolve to prove them
wrong and meant that we valued our improvement and expansion even more.
We don’t know what the future holds for us,
but we hope that our newspaper will be published
for many years to come. And even if it does close
down for whatever reason, we will still have the
satisfaction of knowing that we wrote, described
and revealed our memories and experiences, as
well as the living conditions of refugees in general. It is enough for us that at some point you
became a part of the pain of your fellow men and
women and that you noticed us.
We wrote about the camp and you enjoyed
the peace of your homes. We described the
rainstorm and you believed in the rainbow that
followed. And if we wrote about wars, you believed in the coming of peace. We simply believe
that matters of the heart will always touch other
hearts.
My closing wish is for the “Migratory Birds” to
!fly all over Europe, and even all over the world

ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ!
ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ!
ﻓﻲ  14ﻧﻴﺴﺎﻥ  /ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ،ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺑﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻜﻌﻜﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻁﻔﺄﺕ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ ﺷﻤﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎء ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻤﻞ » ﻁﻴﺮﺍﻧﻬﺎ«.
ﺑﻘﻠﻢ ﻣﻬﺪﻳﺔ ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﻣﺮﺕ ﺳﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺟﻠﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺧﻔﺎﻗﺎﺕ،
ﻭﺿﺤﻜﺎﺕ ﻭﺃﺣﺰﺍﻥ ،ﻭﺁﻣﺎﻝ ﻭﺧﻴﺒﺔ ﺃﻣﻞ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻣﺮ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻲ ﺷﺮﻳﻂ
ﻣﺼﻮﺭ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺳﺨﻴﺴﺘﻮ .ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻪ
 15ﻓﺘﺎﺓ ﺃﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺠﻠﺴﻦ ﻓﻮﻕ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ،ﻭﻳﺘﻠﻘﻴﻦ ﺩﺭﻭﺳﺎ ً ﻟﻴﺼﺒﺤﻦ
ﻣﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﺮﻓﺎﺕ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻬﻢ .ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ
ﻟﻦ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺃﺣﺪ .ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺳﺘﺤﻞ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺮﺭﻧﺎ
ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻋﺒﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ.
ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻪ ،ﻟﻢ
ﻧﺴﺘﺴﻠﻢ ،ﻭﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍء .ﺃﻁﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﺳﻢ "ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ" ) Immigrant
 ،(Birdsﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻛﻦ ﻳﺤﻠﻤﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ.
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻗﺮﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﺇﻧﻬﺎء ﺭﺣﻠﺘﻬﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻗﺮﺭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ،ﻭﺩﻋﻨﺎﻫﻦ
ﺑﺎﻟﺪﻣﻮﻉ ،ﻭﺑﻘﻲ ﺃﻣﻠﻨﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺃﻥ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻭﺧﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ .ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻟﻤﺪﺓ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍء .ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺨﻴﺒﺔ
ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﻭﻗﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ،ﺑﻜﺖ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻜﻴﻨﺎ ،ﻭﺿﺤﻜﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﺤﻜﻨﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺪﻧﺎ
ﺑﺎﻷﻣﻞ ﻭﺗﺤﻔﺰﻧﺎ ﺩﻭﻣﺎ ً ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ.
ﺗﻤﻜﻨّﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ" ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ،
ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ .ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻁُﺒﻌﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﺨﻴﻠﻨﺎ .ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻊ ﻛﻤﺠﻠﺔ ﺃﻭ
ﻛﺘﻴﺐ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻁُﺒﻌﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ .ﻭﻗﺪ
ﺫﻫﻠﻨﺎ .ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﻈﻴﻢ.
ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻮﺿﻊ
ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮﺍء .ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻓﻮﺭ ﻗﺮﺍءﺗﻬﻢ ﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ،ﻷﻧﻬﻢ ﺃﺣﺴﻮﺍ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ .ﻭﻟﻦ ﺃﻧﺴﻰ ﺃﺑﺪﺍً ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺣﻴﻦ ﺟﺎء ﺭﺟﻞ
ﺃﻓﻐﺎﻧﻲ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻓﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻗﺮﺍءﺗﻪ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﻟﻨﺎ" :ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻷﻗﻮﻟﻪ ﻟﻜﻢ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻨﻲ ﻓﺨﻮﺭ ﺑﻜﻢ
ﻭﺳﺄﻗﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ" .ﺻﻔﻖ ﻟﺒﻀﻊ ﺛﻮﺍﻥ ﻭﻏﺎﺩﺭ .ﻓﺘﻮﻟﺪ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﺳﺒﺒﻪ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻟﻨﺎ.

ﻟﻘﻴﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒًﺎ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﺃﻳﻀًﺎ .ﻓﻠﻘﺪ ﺩُﻋﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﺃﺑﺪﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺇﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﻭﺷﺠﻌﻮﻧﺎ .ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻁﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻟﻮﻧﻴﻚ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﺎ .ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ" ﻫﻲ
ﺃﻭﻝ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﻭﻋﺪﺓ ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ.
ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺮﻭﺡ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻥ
ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ"
ﻭﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻨﺎ ﻭﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﺑﻞ ﺍﻣﺘﺪﺕ
ﺍﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻠﻘﺖ "ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ"
ﻓﻮﻕ ﺳﻤﺎء ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻳﻀﺎ .ﻭﻧُﺸﺮﺕ
ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺻﺤﻴﻔﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺠﺮﺗﻨﺎ ،ﻭﻋﻦ ﺃﺣﻼﻣﻨﺎ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻨﺎ.
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪﺭ ﻣﺆﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﻣﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻘﻠﻨﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﻧﺎ  ،ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺣﺘﻰ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎء
ﺍﻻﻓﻐﺎﻧﻴﺎﺕ .ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺃﺫﻫﻠﻨﻲ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻣﺮﺃﺓ
ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ )ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ( ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﻓﺘﺎﺓ ﺃﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻜﻨﺖ ﺃﺗﺴﺎءﻝ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ،ﻭﺟﺎء ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﺖ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺷﺠﺎﻋﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﺃﻥ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ ﻟﻨﺠﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻦ ،ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻷﺳﻒ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ ﺑﻨﺎ
ﻭﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ،ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﻧﺆﻣﻦ ﻧﺤﻦ )ﺍﻟﻨﺴﺎء( ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪﺩ
ﻁﺎﻗﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻓﺎﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﺯﻣﻼء ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ
ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ.
ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺘﻨﺎ ،ﺣﻘﻘﺖ
"ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ" ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻳﺘﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﻧﺎ.
ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ ﺃﻛﻤﻠﺖ "ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ" ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ،
ﻭﺗﺬﻭﻗﻨﺎ ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻋﺎﻟﻴﺎً ،ﻭﻧﺸﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﻭﺷﺠﻊ
ﺻﺤﻴﻔﺘﻨﺎ ﻭﺇﻳﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻜﺮ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﻮﻧﺎ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻔﻨﺎ ﻭﺃﻋﻄﻮﻧﺎ ﺩﺭﺳﺎ ً ﻓﻲ
ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ،
ﻓﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺸﺎﺭﻙ ﻣﻌﻜﻢ ﺫﻛﺮﻳﺎﺗﻨﺎ.
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﺮﺭﻧﺎ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﻴﺪﺓ ،ﻷﻧﻪ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ.
ﻓﻨﺤﻦ ﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ
ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻭﻳﻚ.
ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺮ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ
ﺑﻘﻮﺱ ﻗﺰﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻮ ﺍﻟﻤﻄﺮ.
ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻖ "ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ" ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻢ ﻻ!

3

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Μάιος 2018

Από την απογοήτευση
στην ελπίδα
Αμοιβαία
συνεργασία
Του ΑΜΠΝΤΟΎΛ
ΡΑΣΊΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤΊ
ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ άκουσα για την εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά» από τον καθηγητή μας στη διάρκεια των μαθημάτων
της σχολής. Ακουσα ότι κάποια κορίτσια
από το Αφγανιστάν έχουν δημιουργήσει
μία εφημερίδα αλλά και μία ραδιοφωνική
εκπομπή, όπου περιγράφουν την καθημερινότητά τους, ενώ επιθυμούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους. Από
εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτή την ομάδα, χωρίς ωστόσο
να έχω τη βεβαιότητα εάν με δέχονται ή
όχι. Παρά ταύτα, επιχείρησα να επικοινωνήσω με την ομάδα. Στη συνάντηση είδα
πως είχαν προσέλθει κι άλλα άτομα για
συμμετοχή. Τότε, η Αριστέα μαζί με άλλα
κορίτσια της ομάδας μάς εξήγησαν για
τις δυνατότητες της συμμετοχής μας και
ότι ο καθένας θα μπορούσε να συμβάλει
στην επέκταση των δραστηριοτήτων της
εφημερίδας.
Εκανα την εγγραφή μου και από την
επόμενη εβδομάδα, παρά την ταραχή της πρώτης συνεργασίας μας, έγινα
αντικείμενο θερμής υποδοχής, με καλώς
όρισαν και αισθάνθηκα πολύ άνετα μαζί
τους. Εκτοτε αποτελώ και εγώ μέλος της
ομάδας.
Παλαιότερα νόμιζα πως η δημοσιογραφία είναι εύκολη υπόθεση, αλλά
μετά τη σοβαρή ενασχόλησή μου με
αυτή διαπίστωσα ότι κάθε άλλο πάρα
εύκολη είναι. Παρά ταύτα συνέχισα με
την ομάδα, έμαθα πολλά αλλά και κάθε
μέρα μαθαίνω περισσότερα.
Αισθάνομαι πολύ ευτυχής που συμμετέχω σε αυτή την ομάδα.

Αμπντούλ
Ρασίντ
Μοχαμαντί
Ο ΑΜΠΝΤΟΎΛ Ρασίντ ήταν ένα
από τα πρώτα αγόρια της εφημερίδας. Βίωσε το στάδιο της μεγάλης αμηχανίας και της δυσκολίας
τού να συνυπάρξει σε μια αίθουσα γεμάτη κορίτσια της ηλικίας
του. Συνέχισε μέχρι και σήμερα
με θάρρος και πίστη στις αλλαγές. Ξεπέρασε κάθε δυσκολία
και με την απόλυτη στήριξη της
μητέρας του χάραξε τον δρόμο
στον οποίο θέλει να πορευτεί.
!Αξιος συγχαρητηρίων

ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺑﻪ

ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩی

ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﮔﺭﻭﻩ ﭘﺭﻧﺩﻩ ﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ
ﺷﻧﻳﺩﻡ ﺩﺭ ﮐﻭﺭﺱ ﺑﻭﺩﻡ .ﮐﻪ ﺍﺳﺗﺎﺩﻡ ﺩﺭﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﻥ
ﮔﺭﻭﻩ ﺑﺭﺍﻳﻡ ﮔﻔﺗﻥ .ﮐﻪ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ
ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻳﮏ ﮔﺭﻭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻭ
ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﺍﺩﻫﻧﺩ .ﻭ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺭﻩ
ﺧﻭﺩ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻳﻧﻭﻳﺳﻥ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ
ﮔﺭﻭﻩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ ﮐﻧﻧﺩ .ﻣﻥ ﻫﻣﺎﻥ ﺟﺎ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺗﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻡ.
ﻭ ﻣﻥ ﻣﻁﻣﻌﻳﻥ ﻧﺑﻭﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﻣﻳﭘﺯﻳﺭﻧﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ! ﺑﺎﺯ ﻫﻡ ﺧﻭﺍﺳﺗﻡ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ
ﮔﺭﻭﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻧﻡ .ﻭﻗﺗﯽ ﺭﻓﺗﻡ ﺑﺭﺍی ﺷﺭﮐﺕ
ﮐﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺧﻳﻠﯽ ﻧﻔﺭ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻡ
ﺁﻣﺩﻩ ﺑﻭﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻥ .ﺁﺭﻳﺳﺗﻳﺎ ﻫﻣﺭﺍی
ﭼﻧﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﻫﺎی
ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﺷﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺗﻭﺿﻊ ﺩﺍﺩﻧﺩ ﻭ
ﮔﻔﺗﻧﺩ ﻫﺭ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ
ﮔﺭﻭﻩ ﻣﺎ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﺩ .ﭼﻭﻥ ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮔﺭﻭﻩ
ﻣﺎ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ ﺷﻭﺩ .ﻣﻥ ﻫﻣﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﺳﻡ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻟﻳﺳﺕ ﻧﻭﻳﺷﺗﻡ .ﻫﻔﺗﻪ ﺑﻌﺩﺵ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺍﻭﻟﻳﻥ
ﺑﺎﺭ ﻣﻳﺧﻭﺍﺳﺗﻡ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻫﻔﺗﻪی ﺷﺎﻥ ﺷﺭﮐﺕ
ﮐﻧﻡ.ﺧﻳﻠﯽ ﺍﺳﺗﺭﺱ ﺩﺍﺷﺗﻡ.ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺩﻡ ﻫﻣﻪ
ﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﺷﺩﻥ ﻭ ﺧﻭﺵ ﺁﻣﺩ ﮔﻔﺗﻧﺩ.ﺑﻌﺩ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﻫﻡ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﺫﻭی ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ
ﺷﺩﻡ.ﺧﻭﺩﻡ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺑﻳﺎﻳﻭﻡ ﻓﮑﺭ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭی )ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭی(
ﮐﺎﺭی ﺳﺎﺩﻩ ی ﺍﺳﺕ.ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﮔﺭﻭﻩ ﺁﻣﺩﻡ ﻓﻬﻣﻳﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻳﭻ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭی ﺳﺎﺩﻩ
ی ﻧﻳﺳﺕ .ﻭ ﺑﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻡ ﺧﻭﺍﺳﺗﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺗﻡ .ﻣﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﺗﺟﺭﺑﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﺍﻳﻥ
ﮔﺭﻭﻩ ﮔﺭﻓﺗﻡ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯽ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﺍﻳﻥ
ﮔﺭﻭﻩ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺗﻧﺩ.ﺣﺎﻻ ﻫﻡ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻫﺳﺗﻡ
ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﻫﺳﺗﻡ ﻭ ﻫﻣﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﻫﻣﮑﺎﺭی
ﻣﻳﮑﻧﻡ.

Ζαχρά και Μορτεζά
ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ένα αγόρι και ένα
κορίτσι συνεργάζονται και υπογράφουν από κοινού ένα κείμενο για την
εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά». Η
Ζαχρά και ο Μορτεζά, γεμάτοι περηφάνια, επιβεβαιώνουν έναν από τους
βασικότερους λόγους ύπαρξης αυτής
της εφημερίδας.

γώντας 22 δωμάτια στο ένα και 6 στο άλλο.
Τα δωμάτια αυτά λειτουργούν ως αίθουσες
άτυπης διδασκαλίας για τους εφήβους που
δεν πάνε σχολείο και γίνονται μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, γεωγραφίας κ.λπ. Δημιουργήσαμε, επίσης, και ένα νηπιαγωγείο.
Ποια είναι η χωρητικότητα του καταυλι;σμού αυτή τη στιγμή
Λόγω των κοντέινερ που έχουν τοποθετηθεί, αυτή τη στιγμή στη δομή φιλοξενίας
χωράνε έως και 1.000 άτομα.
Τι γίνεται με την ασφάλεια; Πού μπορεί να
απευθυνθεί κάποιος αν αντιμετωπίζει κά;ποιο πρόβλημα
Αν κάποιος έχει πρόβλημα, θα τον βοηθήσουμε. Υπάρχει η παρουσία της ελληνικής
αστυνομίας στον χώρο και σε περίπτωση που
κάποιος δεν αισθάνεται ασφαλής μπορεί να
κάνει μια αναφορά την οποία θα εξετάσει η
αστυνομία μέχρι να λυθεί το θέμα.
Τέλος, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι
αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι ο κόσμος που
μένει εδώ να έχει μια καλή ζωή.
Τελικό συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι οι
δύσκολες συνθήκες δεν διαρκούν για πολύ,
αρκεί να έχουμε ελπίδα, αλλά και δύναμη για
να καταβάλλουμε την αντίστοιχη προσπάθεια για την εξάλειψή τους.

Συζητήσαμε με τον κ. Γεώργιο Κράλογλου,
ο οποίος εργάζεται στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και είναι υπεύθυνος της
δομής φιλοξενίας του Σχιστού από τότε που
μπήκαμε κι εμείς. Είναι ακόμα εδώ.
Τι ήταν εδώ πριν γίνει καταυλισμός προ;σφύγων
Το Σχιστό ήταν ένα εγκαταλελειμμένο
στρατόπεδο και μόλις σε εφτά μέρες και
νύχτες συνεχόμενης δουλειάς του στρατού
μετατράπηκε σε δομή φιλοξενίας προσφύγων. Μπήκαν ατομικές σκηνές, αλλά και άλλες, μεγαλύτερες, και είχε χώρο για περίπου
2.000 άτομα. Αρχισε να λειτουργεί και επίσημα στις 22 Φλεβάρη του 2016, φιλοξενώντας
ανθρώπους από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το
Ιράν και το Ιράκ.
Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή
;τη στιγμή
Οι σκηνές έδωσαν τη θέση τους σε κοντέινερ και όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να γίνουν και άλλες εργασίες, όπως να φτιαχτούν
τα υδραυλικά και να γίνουν ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις. Ανακαινίσαμε τα δυο μεγάλα
κτίρια που υπάρχουν στον χώρο, δημιουρ-

ﺍﺯ ﻧﺎ ﺍﻣﻳﺩی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﺳﻳﺩﻳﻡ

ﺯﻫﺭﺍ ﺣﺑﻳﺑﯽ ﻭ ﻣﺭﺗﺿﯽ ﺭﺣﻳﻣﯽ

ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻳﮕﺫﺭﻧﺩ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻣﯽﺁﻳﻧﺩ ﻭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩﻫﺎ،ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﻗﻳﻘﺎ ً ﻫﻣﻳﻥ
ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻭﺩﻳﻡ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﻣﺎﻥ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ .
ﻣﯽﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮔﻔﺗﻪ ﻫﺎی ﻣﺭﺩﻡ ﮐﻣپ ﻭ ﻭﺿﻌﻳﺕ
ﮐﻣپ ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ ﺭﺍ ﺑﺭﺍﻳﺗﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﻭ ﮐﻧﻳﻡ.
ﻣﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﺳﺎﮐﻧﻳﻥ ﮐﻣپ
ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﻪ ﮔﻔﺕ ﻭ ﮔﻭ ﺑﺎ ﻣﺭﺩﻣﯽ ﮔﺭﻓﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﺩﺕ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﺳﭘﺭی ﮐﺭﺩﻧﺩ .
ﻧﺯﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ ﺭﻓﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﻫﺳﺗﻧﺩ ،ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺭ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻧﺩ :ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺑﺩ ﺑﻭﺩ.
ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭ ﺧﻳﻣﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﮔﺭﻣﺎی ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺳﻭﺯﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻓﺻﻝ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ
ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻧﺑﻭﺩﻧﺩ ﻫﺭ ﺭﻭﺯﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ
ﺳﭘﺭی ﻣﯽﺷﺩ،ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﮐﻡ ﺑﻭﺩ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺫﺷﺕ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻣﯽ ،ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  ۲۵۰۰ﻧﻔﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﺍﻣﺩﻧﺩ.
ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺻﻑ ﻏﺫﺍ ﺣﺎﺿﺭ ﻣﻳﺷﺩﻳﻡ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺻﻑ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩ
ﻣﻳﺷﺩﻳﻡ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻏﻭﺵ ﮔﺭﻓﺗﻥ
ﻧﻭﺯﺍﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺻﻑ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﮔﺭﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ ،ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ
ﻧﻣﺎﻧﺩ ﻏﺫﺍﻫﺎ ﻗﺎﺑﻝ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﻧﻳﺯ ﻧﺑﻭﺩ .
ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ ﺍﻣﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺩﺭ ﺯﻳﺭ ﺧﻳﻣﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺵ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﺏ ﺁﻟﻭﺩﻩ
ﺟﻣﻊ ﻣﻳﺷﺩ ﻭ ﮔﻝ ﻭ ﻻی ﺑﺎﻋﺙ ﮐﺛﻳﻑ ﺷﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﺧﻳﻣﻪ ﻣﻳﺷﺩ
ﻫﻡﭼﻧﺎﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻡ ﺑﺎﻋﺙ ﺧﺭﺍﺏ ﺷﺩﻥ ﺍﮐﺛﺭ ﺧﻳﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ.
ﺍﺯ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻫﺎی ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻧﺑﻭﺩﻳﻡ ﻭ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ
ﮐﻣپ ﻧﻳﺯ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﻧﻣﯽﺷﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺙ ﺷﻳﻭﻉ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﻫﺎی ﻣﻳﺎﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﻭ ﻣﺭﺩﻡ ﮐﻣپ ﮔﺭﺩﻳﺩ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﻫﺎ ﺧﺎﺭﺷﮏ ﺑﻭﺩ ،ﮐﻪ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ
ﻣﺭﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺻﻭﺹ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺑﻳﻣﺎﺭی ﻣﺑﺗﻼ ﺑﻭﺩﻧﺩ
ﻣﺭﺩﻡ ﻫﻡ ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻑ ﻏﺫﺍ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﻳﺕ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﻣﯽ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻧﺩ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻏﺫﺍ ﺑﺭﺳﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺻﻑ ﺣﻣﺎﻡ ﻫﻡ ﻣﯽﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ ﺁﻥ
ﻫﻡ ﺑﺎ ﺍﺏ ﺳﺭﺩ!
ﺍﻧﻬﺎ ﻫﻳﭻ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﻣﯽﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺭﺱ ﻭ ﻭﺍﻫﻣﻪ ﻫﺭ
ﺭﻭﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻧﺩ.ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻳﻔﻳﺕ ﻭ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻧﺑﻭﺩﻧﺩ ،ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﻫﻳﭻ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺩﺍﺩﻩ
ﻧﻣﯽﺷﺩ.
ﻫﻳﭻ ﺍﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺷﺕ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺫﺷﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺑﮑﻪ ﺍی ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺷﺑﮑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻣپ ﺍﻣﺩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ.
ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺩﺭﺳﯽ ﺑﺭﺍی ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻻﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺷﺕ .
ﻋﺩﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻳﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺩﻩ
ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﻣﻳﺩﺍﺩﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ،
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺩک ﻣﺩﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺻﺩﺍی ﻣﺭﺩﻡ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﺑﻪ ﮔﻭﺵ ﻫﻣﮕﺎﻥ
ﺑﺭﺳﺩ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺑﺎ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﺍﻳﻥ ﺷﺑﮑﻪ
ﺷﺩﻧﺩ .
ﺍﺯ ﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻻ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ .

Υστερα από λίγο διάστημα και δεδομένου
ότι υπήρχε η επιθυμία να ακουστεί η φωνή
του καταυλισμού, ορισμένα κορίτσια επιθύμησαν την οργάνωση και την έκδοση μιας
εφημερίδας, η οποία συνέβαλε δυναμικά
στις ριζικές αλλαγές των καταστάσεων προς
το καλύτερο.
Επειτα από περίπου ένα έτος, οι σκηνές
αντικαταστάθηκαν από κοντέινερ, η παροχή
τροφίμων άλλαξε και με κάποιο μικρό χρηματικό ποσό μπορούν οι κάτοικοι να αγοράσουν τα τρόφιμα της αρεσκείας τους. Επίσης,
υπάρχει πλέον συνεργείο για την καθαριότητα.
Τώρα τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, οι
συνθήκες υγιεινής βελτιώθηκαν σημαντικά
-σε σχέση πάντα με το παρελθόν-, όλα δείχνουν καλύτερα. Μας επισκέπτονται διάφορες οργανώσεις, οι οποίες με κάποιο τρόπο
συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων μας. Ωστόσο, ο κόσμος ζητά περισσότερη ασφάλεια, τουλάχιστον εντός του καταυλισμού. Ερχονται άνθρωποι διαφόρων
εθνικοτήτων και απαιτείται σωστή και ορθή
πληροφόρηση για όλους και για όλα.

ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﺍﻣﺩ ﺑﺟﺎی ﺧﻳﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻧﮑﺱ ﻗﺭﺍﺭ
ﮔﺭﻓﺕ ،ﻏﺫﺍ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻣﯽﺷﺩ ﻭ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﭘﻭﻝ ﮐﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﻬﺎ
ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ ﺗﺎ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﻫﺭ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩ ﺗﻬﻳﻪ ﮐﻧﻧﺩ ،ﻧﻅﺎﻓﺕ ﭼﯽ
ﻫﺎﻳﯽ ﺍﻣﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ ﻭ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﮐﻣپ ﺭﺍ ﭘﺎک ﮐﻧﻧﺩ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺩ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﮑﺱ ﻫﺎ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻫﺎی
ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﺑﻬﺗﺭ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻣپ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ ﻭ ﻫﺭ ﮐﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺭ ﺍﻧﺩک ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻣﺭﺩﻡ
ﺭﺳﻳﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺭﺩﻡ ﺧﻭﺍﺳﺗﺎﺭﺍﻣﻧﻳﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺗﻧﻬﺎ ﻣﻳﮕﻭﻳﻧﺩ ﮐﻣپ
ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺭﺍی ﺯﻳﺳﺗﻥ ﻧﻳﺳﺕ ﻭ ﻣﺭﺩﻡ ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﻳﺕ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺍﻣﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺷﺎﻥ ﺷﻭﺩ ﻫﻡﭼﻧﺎﻥ
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﻪ ﻫﻣﮕﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﮐﻣپ ﺍﺯ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺳﺕ
ﺑﻬﺗﺭ ﺷﻭﺩ.
ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﻳﮕﻳﺭﻳﻡ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺑﺩ ﻣﺎﻧﺩﮔﺎﺭ ﻧﻳﺳﺕ،ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻗﺎﺑﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭ ﺍﻳﻥ
ﻣﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﻳﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺧﻭﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ
ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ.
ﺑﺎ ﺁﻗﺎی ﻳﻭﺭﮔﻭﺱ ﮐﺎﺭﻭﻗﻠﻭ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﮐﺎﺭ
ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻭ ﻣﺩﻳﺭ ﻭ ﻣﺳﻭﻝ ﮐﻣپ ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ ﻫﺳﺗﻧﺩ ،ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻣپ
ﺭﻓﺗﻳﻡ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺁﻧﺟﺎ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﻫﻧﻭﺯ ﻫﻡ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﻣﻳﺷﻧﺎﺳﻳﻡ .
ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﮐﻣپ ﺑﺎﺷﺩ ﭼﻪ ﺑﻭﺩ ؟
ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ ﻳﮏ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺭﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ ﻫﻔﺕ ﺷﺑﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭ
ﺩﺍﻳﻡ ﺳﺭﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺧﺷﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﺣﻝ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺷﺩ ،ﭼﺎﺩﺭ ﻫﺎی
ﺗﮏ ﻧﻔﺭﻩ ﻭ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ ﺁﻭﺭﺩﻧﺩ ﻭﺗﻘﺭﻳﺑﺎﻥ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻫﺯﺍﺭ ﻧﻔﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﻣﺣﻝ ﺳﮑﻭﻧﺕ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻧﺩ .ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻳﺳﺕ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻩ ﻓﻭﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭ
ﻫﺯﺍﺭ ﻭ ﺷﺎﻧﺯﺩﻩ ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ ﻫﺎی ﻣﺛﻝ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ،ﺳﻭﺭﻳﻪ  ،ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻭ ﻋﺭﺍﻕ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ .
ﺍﻻﻥ ﮐﻣپ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻭﺿﻳﻌﺗﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ؟
ﺍﻣﺳﺎﻝ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻣﯽ ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﻣپ ﭘﺎ ﺑﺭ ﺟﺎﺳﺕ ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﻣﻳﺑﻳﻧﻳﺩ
ﮐﺎﻧﮑﺱ ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ ﭼﺎﺩﺭ ﻫﺎ ﺷﺩﻧﺩ ،ﻣﻳﺑﺎﻳﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺎی ﺩﻳﮑﺭی ﻧﻳﺯ
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺷﺩ  ،ﻣﺛﻝ ﻟﻭﻟﻪ ﮐﺷﯽ ﻭ ﺑﺭﻕ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺱ ﻫﺎ  ،ﺩﻭ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ
ﺑﺯﺭگ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻭ ﺳﺎﺧﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺑﻳﺳﺕ ﻭ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺭی ﺷﺵ
ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎی ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺑﺭﺍی
ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻧﻣﻳﺭﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﺭﻭﺩ ﻭ ﮐﻼﺱ ﻫﺎی ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ،
ﺍﻳﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ،ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﻳﺷﻭﺩ  ،ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻳﮏ ﻣﻬﺩ ﮐﻭﺩک ﺩﺭ
ﺍﻳﻥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺗﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﭼﻪ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺟﺎی ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ؟
ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﻫﺯﺍﺭ ﻧﻔﺭ ﺣﺩ ﺍﻗﻝ ﺗﻌﺩﺍﺩﻳﺳﺕ ﮐﻪ
ﻣﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻣپ ﺳﮑﻭﻧﺕ ﮐﻧﻧﺩ .
ﺍﺯ ﻟﺣﺎﻅ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻭﺿﻳﻌﺕ ﭼﻪ ﻁﻭﺭ ﺍﺳﺕ؟ ﺍﮔﺭ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺷﮑﻝ ﺍﻣﻧﻳﺗﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ ﮐﺟﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﮐﻧﺩ ؟
ﺍﮔﺭ ﮐﺳﯽ ﻣﺷﮑﻝ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻣﮏ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﮔﺭ ﺷﺧﺻﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ ﻧﺎ ﺍﻣﻧﯽ ﮐﻧﺩ ﭘﻠﻳﺱ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺷﮑﺎﻳﺕ
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻥ ﺣﺗﻣﺎ ﺭﺳﻳﺩﮔﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺧﺭ ﭼﻳﺯی ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﺍﺭﺯﻭی ﻫﻣﻪ ی ﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ،ﻣﺭﺩﻣﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻳﮏ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺑﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ.

Των ΖΑΧΡΆ ΧΑΜΠΙΜΠΊ
& ΜΟΡΤΕΖΆ ΡΑΧΙΜΊ

Ο

ι μέρες περνούν, οι άνθρωποι
έρχονται και φεύγουν. Οικογένειες, παιδιά. Μόλις πέρυσι ήταν
που φτάσαμε εμείς· τώρα άλλοι.
Ο τόπος, όμως, ίδιος.
Επιθυμούμε, ωστόσο, μετά το πέρας των
δύο ετών, να σας περιγράψουμε τις συνθήκες
του καταυλισμού του Σχιστού.
Είμαστε δύο νέοι δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» και κάτοικοι
του προαναφερθέντος καταυλισμού. Αποφασίσαμε να συζητήσουμε ορισμένα θέματα με
τους ανθρώπους που διαμένουν επί μακρόν
στον καταυλισμό αυτόν.
Αρχικά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες.
Νερά γύρω από τις σκηνές, ανυπόφορη ζέστη το καλοκαίρι και οι άνθρωποι ζούσαν σε
πολύ σκληρές συνθήκες. Κατ’ αρχάς, ήταν
λίγοι οι κάτοικοι του καταυλισμού, αλλά σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα αυξήθηκαν
κατά πολύ. Κάποτε, ακόμα και για τα απερίγραπτα κακής ποιότητας τρόφιμα, θα έπρεπε
όλη η οικογένεια, μητέρες με τα παιδιά στην
αγκαλιά, να στηθούν στη μακροσκελή ουρά
και να υποφέρουν από την υπερβολική ζέστη.
Κάποτε, μέσα στον χειμώνα, η βροχή γέμιζε
με βρόμικα νερά τις σκηνές και κατέστρεφε
τα πάντα.
Οσο για τις συνθήκες υγιεινής, σχεδόν
ανύπαρκτες, με αποτέλεσμα τη διάδοση διαφόρων ασθενειών, όπως η ψωρίαση, κυρίως
ανάμεσα στα μικρά παιδιά του καταυλισμού.
Ο κόσμος, όπως ακριβώς στηνόταν στην
ουρά για τρόφιμα, το ίδιο έπραττε και για
το μπάνιο, με κρύο νερό. Ολοι αισθάνονταν
απόλυτη ανασφάλεια, δεν είχαν τα στοιχειώδη της υγιεινής, ούτε και την ελάχιστη πληροφόρηση. Και επίσης, δεν υπήρχε στήριξη
από καμία οργάνωση.
Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, μας
προσέγγισαν διάφορες οργανώσεις.
Ακόμη τότε, δεν υπήρχε καμία μαθησιακή υποστήριξη στους νέους μας. Κάτω από
αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ορισμένοι
ανέλαβαν την ευθύνη παροχής μαθησιακής υποστήριξης και παράδοσης ορισμένων
μαθημάτων σε παιδιά και νεαρά άτομα του
καταυλισμού.

ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺳﮯ ﻣﻬﺎﺟﺭ
ﭘﺭﻧﺩﻭں ﮐﺎ ﺗﺟﺭﺑﺎﺕ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻭﺭ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﺳﮯ ﺑﻬﺭﺍ ﮨﻭﺍ
ﺗﺟﺯﻳہ۔

14ﺍﭘﺭﻳﻝ ﮐﻭ ،ﮨﻡ ﻧﮯ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩﻭں ﮐﮯ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﯽ
ﭘﮩﻠﯽ ﺳﺎﻟﮕﺭﻩ ﮐﺎ ﮐﻳﮏ ﮐﺎﮢﺎ ﺍﻭﺭ ﺷﻣﻊ ﺑﺟﺎﻳﺎ!ﻧﻳﮏ
ﺧﻭﺍﮨﺷﺎﺕ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩﻭں ﮐﮯﻟﺋﮯ۔
ﻣﮩﺩﻳہ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﮔﺯﺭ ﮔﻳﺎ،ﺍﺳﮑﯽ ﺧﻭﺵ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﻭﺭ ﺑﺩﺣﺎﻟﯽ ﮐﮯ
ﺩِﻥ ﮐﮯﺳﺎﺗﻬ،ﺍﺳﮑﯽ ﮨﻧﺳﯽ ﺍﻭﺭ ﺭﻭﻧﮯ ﮐﮯﺳﺎﺗﻬ،ﺍﺳﮑﯽ
ﺍﻣﻳﺩﻭں ﺍﻭﺭ ﻧﺎ ﺍﻣﻳﺩﻭں ﮐﮯﺳﺎﺗﻬ
ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺳﺎﻟﮕﺭﻩ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ،ﺍﻳﮏ ﻓﻠﻡ ﻣﻳﺭے ﺩﻣﺎﻍ
ﻣﻳں ﮔﺭﺩﺵ ﮐﺭ ﺭﮨﺎ ﺗﻬﺎ MT.ﻓﻠﻡ ﮐﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻳﻣﭘﺱ ﺍﺷﺷﺵ
ﮐﮯ ﺑﺎﻏﻭں ﺳﮯ ﺷﺭﻭﻉ ﮨﻭﺍ .ﭘﻧﺩﺭﻩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻧﺊ
ﻟڑﮐﻳﺎں ﺗﻬﮯ ﺍﻭﺭ ﺟﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﭘﻼﺳﮢﮏ ﮐﮯ ﺍﻳﻙ ﮢﮑڑے
ﭘﺭ ﺩﺭﺧﺗﻭں ﮐﯽ ﺳﺎﻳہ ﮐﮯ ﻧﻳﭼﮯ ﺑﻳﮢﻬ ﮐﺭ ﺍﻳﮏ
ﻓﻭﮢﻭﮔﺭﺍﻓﯽ ﮐﻳﺭﻳﺋﺭ ﻟﻳﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺳﻳﮑﻬﺎ .ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻟﮑﻬﻧﮯ
ﮐﺎ ﺧﻳﺎﻝ ﮨﻣﺎﺭے ﺩﻣﺎﻍ ﻣﻳں ﺁﻳﺎ ﺟﺏ ﺻﺣﺎﻓﻳﻭں ﮐﺎ ﺍﻳﮏ
ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻳﻣپ ﻣﻳں ﺩﺍﺧﻝ ﮨﻭﺍ ﺍﻭﺭ ﻟﻭگ ﺍﻧﮢﺭﻭﻳﻭ ﻧﮩﻳں ﺩﻳﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺗﮯ ﺗﻬﮯﮐﻳﻭﻧﮑﮯ
ﻟﻭﮔﻭں ﮐﺎ ﺧﻳﺎﻝ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻳہ ﺍﻧﮢﺭﻭﻳﻭ ﮐﺳﯽ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻬ ﺑﻬﯽ
ﭘﮩﻧﭻ ﻧﮩﻳں ﺳﮑﺗﮯ ،ﻳﺎ ﺍﮔﺭ ﮐﻳﻣپ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺭ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ
ﻟﺋﮯ ﺩﺳﺗﻳﺎﺏ ﮨﻭﺟﺎﺋﮯ ﺗﻭ ،ﺿﺭﻭﺭ ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺣﻝ
ﮨﻭ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں،ﺟﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮔﻳﺎ ﺍﺳﮯ ﺍﻧﮩﮯ ﮨﮢﺎ ﺩﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﮯ
ﺍﻭﺭ ﻭﮨﺎں ﺳﮯ ﺍﻳﮏ ﻓﻳﺻﻠہ ﮨﻭﺍ ﮐﮯﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﺁپ ﮐﮯﻟﺋﮯ
ﺧﻭﺩ ﺻﺣﺎﻓﯽ ﺍﻭﺭ ﻣﻳڈﻳﺎ ﺑﻧﺎﺋﮯ ﮨﻳں ،ﺍﻭﺭ ﺍﻳﮏ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻣﻳں
ﺗﺎﺭﮐﻳﻥ ﻭﻁﻥ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺍﭘﻧﮯ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻭﺭ ﮐﮩﺎﻧﻳﺎں
ﻟﮑﻬﺋﮯ.
ﮨﻡ ﻧﮯ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺟﮕﮩﻭں ﺳﮯ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﮐﻭ ﻟﮑﻬﻧﮯ
ﺍﻭﺭ ﺁﻧﺳﻭﻭں ﺍﻭﺭ ﭼﺎﻟﻭں ﺍﻭﺭ ﻣﺫﺍﻕ ﮐﻭ ﺳﻧﻧﮯ ﻟﮕﮯ ،ﻟﻳﮑﻥ
ﮨﻡ ﮐﻬڑﺍ ﮨﻭﮔﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﺑﻬﺭ ﮐﺑﻬﯽ ﭘﻳﭼﻬﮯ ﻧﮩﻳں ﮔﺋﮯ ﮨﻡ ﻧﮯ
ﺍﺧﺑﺎﺭﮐﻭ "ﮨﺟﺭﺗﯽ ﭘﺭﻧﺩﻭں" ﮐﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﻳﺎ ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﺍﺱ ﻭﺟہ
ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺻﻧﻔﻭں ﮐﮯ ﺩﻝ ﻣﻳں ﭼﻠﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﻣﻳﺩﻳں
ﺍﺑﮩﺭ
ﺭﮨﯽ ﺗﻬﻳں .ﺑﻳﭻ ﺭﺍﺳﺗﮯ ﻣﻳں ،ﮔﺭﻭپ ﻣﻳں ﺳﮯ ﺑﮩﺕ
ﺳﮯ ﻟڑﮐﻳﻭں ﻧﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻧﺻﻑ ﺷﺩﻩ ﺳﻔﺭ ﺁﺧﺭ ﻣﻳں ﺧﺗﻡ
ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﻳﺻﻠہ ﮐﻳﺎ ،ﺍﻭﺭ ﮨﻡ ﻧﮯ ﺍﻥ ﺳﮯ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺁﻧﺳﻭ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺗﻬﮑﺎ ﮨﻭﺍ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﻭ ﺑﻬﻼ ﺩﻳﺎ ،ﺍﻭﺭ ﮨﻡ ﺗﻣﺎﻡ
ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﺍﻭﺭ ﭘﺭﻧٹ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺍﻣﻳﺩ ﮐﯽ ﺍﻣﻳﺩﻳں
ﺗﻬﮯ .ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﺎ ﮐﺎﻡ ﺁﮢﻬ ﻣﺎﻩ ﺗﮏ ﺟﺎﺭی ﺭﮨﺎ ،ﮨﻡ ﻧﮯ ﺁﮢﻬ
ﻣﮩﻳﻧﮯ ﺗﮏ ﮐﻭﺷﺵ ﮐﯽ ،ﮨﻡ ﺫﻟﻳﻝ ﮨﻭﺋﮯ ،ﮐﭼﻬ ﮨﻡ ﻣﺎﻳﻭﺱ
ﺗﻬﮯ ،ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ،ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻟڑﮐﯽ ،ﮨﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﭼﻬﮯ
ﺍﻭﺭ ﺧﺭﺍﺏ ﺣﺎﻝ ﻣﻳں ﮨﻣﺎﺭے ﺳﺎﺗﻬﮑﻬڑے ﺗﻬﮯ،ﺟﺏ ﮨﻡ
ﺭﻭﺗﮯ ﻭﻩ ﮨﻣﺎﺭے ﺳﺎﺗﻬ ﺭﻭﺗﯽ ﺍﻭﺭ ﺳﺎﺗﻬ ﮨﻧﺳﺗﯽ ﺭﮨﺗﯽ
ﺗﻬﯽ.ﺍﻭﺭ ﻭﻩ ﮨﻣﻳﺷہ ﺳﺏ ﮐﯽ ﺣﻭﺻﻠہ ﺍﻓﺯﺍﺋﯽ ﮐﺭﺗﯽ ﺍﻭﺭ
ﮨﻣﻳں ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺭﺍﺗﯽ ﮐہ ﮨﻡ ﻳہ ﮐﺭ ﮐﮯ ﺩﮐﻬﺎ ے ﮔﮱﺁﮢﻬ ﻣﺎﻩ
ﮔﺯﺭ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﭘﮩﻠﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣہ ﮨﺟﺭﺗﯽ ﭘﺭﻧﺩﻭں ﮐﯽ ﺍﺷﺎﻋﺕ
ﻧﮑﻠﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻣﻳں ﺑﮩﺕ ﻓﺭﻕ ﭘﺎﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﺳﻭﭼﺎ ﮐہ ﻳہ ﺍﻳﮏ
ﻣﻳﮕﺯﻳﻥ ﻳﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﻬﯽ ﺑﺭﻭﺷﺭ ﻣﻳں ﺷﺎﺋﻊ ﮐﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎ،
ﻟﻳﮑﻥ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﮐﮯ ﺍﺧﺑﺎﺭﺍﺕ ﮐﯽ ﻁﺭﺡ ﺗﻬﯽ،
ﺟﺱ ﺳﮯ ﮨﻣﺎﺭی ﺑﮩﺕ ﺣﻭﺻﻠہ ﺍﻓﺯﺍﺋﯽ ﮨﻭی.ﻣﮩﻳﻧﻭں ﮐﯽ
ﮐﻭﺷﺷﻭں ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﮐﺗﻧﺎ ﺧﻭﺑﺻﻭﺭﺕ ﺩﻥ ﺗﻬﺎ ﺍﻭﺭ ﮨﺭ
ﻁﺭﻑ ﮨﻣﺎﺭی ﮐﺎ ﻣﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎ ﺟﺷﻥ ﻣﻧﺎﻳﺎ ﺟﺎﺭﮨﺎ ﺗﻬﺎ
ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﻭ ﮐﻳﻣپ ﮐﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﺍﻭﺭ ﮐﻳﻣپ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺭ ﮐﮯ
ﻟﻭﮔﻭں ﻧﮯ ﺍﺳﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﺭﺍﮨﺎ ﺍﻭﺭ ﺧﻳﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﮐﻳﺎ
ﮐﻳﻣپ ﻣﻳں ﺭﮨﻧﮯ ﻭﺍﻟﻭں ﻧﮯ ﮨﻣﻳں ﺑﺗﺎﻳﺎ ﮐہ ﻭﻩ ﮨﻣﺎﺭی
ﻣﺿﻣﻭﻥ ﮐﻭ ﭘڑﻫﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﺭﻭﻧﮯﻟﮕﮯﺍﻭﺭ ﻭﻩ
ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮐﺭﺗﮯ ﮐہ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺍﭘﻧﯽ ﺍﺏ ﺑﻳﺗﯽ ﮨﯽ ﺍﻭﺭ ﻣﻳں
ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭﺭﺍ ﮐﻳﻣپ ﮐﮯ ﺍﻳﮏ ﺷﺧﺹ ﮐﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﺑﻬﯽ
ﻧﮩﻳں ﺑﻬﻭﻝ ﺳﮑﺗﯽ ﺟﻭ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﻭ ﭘڑﻫﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺩ ﮨﻣﺎﺭے ﺩﺭﻭﺍﺯے ﭘﺭ ﺁﺋﮯ ,ﺍﻭﺭ ﮐﮩﺎ ,ﻣﻳﺭے ﭘﺎﺱ
ﮐﮩﻧﮯ ﮐﻭ ﮐﭼﻬ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ﺻﺭﻑ ﺍﺗﻧﺎ ﺟﺎﻥ ﻟﻳﺟﺋﮯ ﮐہ ﺍپ
ﺳﺏ ﮨﻣﺎﺭے ﻟﺋﻳﮯ ﺑﺎﻋﺙ ﻓﺧﺭ ﮨﮯ ،ﺍﻭﺭ ﮨﻣﻳں ﻳﻘﻳﻥ ﺩﻻﻳﺎ
ﮐہ ﺟﺗﻧﺎ ﮨﻭﺳﮑﮯ ﮨﻣﺎﺭی ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﻭﺭ ﻣﺩﺩ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻭﺷﺵ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ ،ﺍﻭﺭ ﭼﻧﺩ ﺳﻳﮑﻧڈﻭں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ،ﺍﺱ
ﻧﮯ ﺗﺎﻟﻳﺎں ﺑﺟﺎﺋﻳں ﺍﻭﺭ ﭼﻠﮯﮔﺋﮯ ﺍﺱ ﻟﻣﺣﮯ ﮨﻣﻳں ﺑﮩﺕ
ﺍﭼﻬﺎ ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮨﻭﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﺟﺱ ﮐﯽ ﻭﺟہ ﺳﮯ ﺁﺧﺭ ﻣﻳں
ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺭﺩﻭں ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﮨﻣﺎﺭی ﺣﻭﺻﻠہ ﺍﻓﺯﺍﺋﯽ
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ﺍﻻﻓﻀﻞ
ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻓﻀﻞ
ﻴﺪ ﻧﺤﻮ
ﻳﻳ ًًﺪﺪﺍﺍ ﺑﺑﻴﺪ

ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻ
ﻫﺬﺍﻗﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻟﻠﻮﻗﺖ
ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺩﻣﺎ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻋﺎﺩﺓ
،ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﺎﻓﻲﺛﺮﻭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻨﺎﻫﺬﺍ
ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ
 ﻭ،ﺛﺮﻭﺓ
ﺑﻘﻮﻟﻨﺎﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺣﺴﻦ
ﻋﺎﺩﺓﻟﺬﺍﻣﺎﻳﺘﻌﻴﻦ
."ﺫﻫﺐ
ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﺎ ﻣﻦ
"ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﺴﻦ
ﻋﻠﻴﻨﺎﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ
 ﻟﺬﺍ."ﺫﻫﺐ
ﻗﻀﺎﺅﻩﻣﻦ
ﻭ"ﺍﻟﻮﻗﺖ
 ﻭﻷﻥ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ
ﻓﻤﻦﻷﻥ
 ﻭ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ
ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻗﻀﺎﺅﻩ
،ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺃﺣ ًﺪﺍ
،ﻋﻠﻴﻨﺎﺗﻮﻗﻒ
ﻳﻌﻮﺩ ﺩﻭﻥ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﻭﻋﺠﻠﺔ
ً
ﻓﻤﻦ
،
ﺍ
ﺪ
ﺃﺣ
ﺗﻨﺘﻈﺮ
ﻭﻻ
،
ﺗﻮﻗﻒ
ﺩﻭﻥ
ﺗﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﻋﺠﻠﺔ
.ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﺩﻭﻥ
ﻋﻤﺮﻩ
ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻳﻀﻴﻊ
ﺃﻻ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
 ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻲ.ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝﻟﻲ
ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ
ﻓﻲﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟ
ﻭﻫﻨﺎ
 ﺣﺴﻦ.ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺳﻮﻯ
ﻋﻦﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺃﺗﻜﻠﻢﻣﻦ ﺍﻟ
ﻐﻴﺮﻱ
ﻭﻟ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺣﺴﻦ
ﺳﻮﻯ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻓﻲ
ﻴﻦ
ﻼﺟﺌ
ﺍﻟ
ﻣﻦ
ﻐﻴﺮﻱ
 ﻛﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ،ﺃﻭﻟﻭﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﻮﺍﻳﺎﺗﻨﺎ ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻨﺎ
ﻧﺘﻤﻜﻦ
،ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻨﺎ
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻭﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑ
 ﺃﻻ،ﺭﻫﺎﻛﻲﻓﻴﻨﺎ
ﻫﻮﺍﻳﺎﺗﻨﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺁﺛﺎ
ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺎﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺃﻣﻦ
ﻻ،ﻭﺍﻟﺬﻋﺮ
 ﺃ،ﺭﻫﺎ ﻓﻴﻨﺎ
ﺗﺮﻛﺖ ﺁﺛﺎ
ﺍﻟﺤﺮﺏﻣﻦ
ﻭﻫﻲﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻮﻑ
ﺍﻟﺘﻲﻔﻮﺳﻨﺎ
ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕﻓﻲ ﻧ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ
،ﻭﺍﻟﺬﻋﺮ
ﻔﻮﺳﻨﺎ،ﺟﺪﺭﺍﻥﻧ
ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺳﻮﻯ
ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻲﺍﺭﺑﻌﺔ
ﺣﺒﻴﺴﻲ
ﻭﺗﺮﻛﺘﻨﺎ
ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺳﻮﻯ
ﺍﺭﺑﻌﺔ
ﺣﺒﻴﺴﻲ
ﻭﺗﺮﻛﺘﻨﺎ
.ﺃﻟﻴﻢ،ﺟﺪﺭﺍﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻬﺮﺏ
ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻭ
.ﺃﻟﻴﻢ
ﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺮﺏ
ﻭ
ﺃ
ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
.ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻨﺎ
ﺣﻴﺎﺓﻭﻋﻤ
ﻟﺒﺪءﺍﺳﺘﻨﺎ
ﻋﻦ ﺩﺭ
ﻧﺘﻮﻗﻒ
ﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻨﺎ
ﻠﻨﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺃﺣﺘﺎﺝ
،ﺟﻌﻠﺘﻨﺎﻫﻨﺎ
ﻟﻜﻨﻲ
ﺣﻴﺎﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺒﺪء
ﺃﺣﺘﺎﺝ
،ﻟﻜﻨﻲ ﻫﻨﺎ
......ﻣﻌﺘﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻓﻲ
ﻣﻌﺘﺮﻙ ﻫﺬﻩ
ﻓﻲ
ﻷﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ......ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ
ﻭﻋﻤﺎﻣﻦﻳﻜﻤﻦ
ﻧﻔﺴﻲ
ﻋﻦ
ﻷﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻣﺠﺎﻝ
ﻓﻲ
ﺩﺧﻠﺖ
 ﻭﻷﻋﺒﺮ ﻭﺃﻛﺘﺐ ﻭﺃﺭﺳﻢ ﻭﺃﺗﻜﻠﻢ ﻭﺃﻧﻔﻊ،ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻣﻦ
ﺻﺤﻴﻔﺔﻭﺃﻧﻔﻊ
ﻭﺃﺭﺳﻢ ﻭﺃﺗﻜﻠﻢ
ﻗﺪ ﻭﻷ
،ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻓﻲ
"ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ
ﻛﺘﺐﻣﺎ ﺗﺒﻨﺘﻨﺎ
ﻭﺃ ﺑﻌﺪ
ﻋﺒﺮﺫﻟﻚ
ﺗﺤﻘﻖ
 ﻭ،ﺣﻮﻟﻲ
"ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺗﺒﻨﺘﻨﺎ
ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ
ﺗﺤﻘﻖ
ﻗﺪ
ﻭ
،ﺣﻮﻟﻲ
 ﻓﺘﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭﺣﻴﺎﺓ،" ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ
ﺘﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭﺣﻴﺎﺓ
 ﻓ،"ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ
.ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻏﻴﺮﻱ
.ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻱ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻦ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻓﻲ
 ﺛﻢ ﺍﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﺮﻳﻘًﺎ،ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻓﺮﻳﻘًﺎ
 ﺛﻢ ﺍﺻﺒﺤﻨﺎ،ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻭ
ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
 ﻧﺸﺎﺭﻙ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ،ﻭﺍﺣ ًﺪﺍ
 ﻧﺸﺎﺭﻙ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎﺕ،ﻭﺍﺣ ًﺪﺍ
.ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
.ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
 ﻭﺻﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻭﺍﺣ ِﺪ ﻣﻨﺎ،ًﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻳ ًﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ
 ﻭﺻﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻭﺍﺣ ِﺪ ﻣﻨﺎ،ًﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻳ ًﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ
 ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ،ﻁﻤﻮﺡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
 ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ،ﻁﻤﻮﺡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
 ﻭﻫﺎ،ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻀﻰ ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ
 ﻭﻫﺎ،ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻀﻰ ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ
.ﻫﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﺰﺩﻫﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ
.ﻫﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﺰﺩﻫﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ
، ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺣﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ
، ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺣﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ
.ﻭﺃﺳﻌﻰ ﺩﻭ ًﻣﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ
.ﻭﺃﺳﻌﻰ ﺩﻭ ًﻣﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ
.ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻟﻄﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻓﺮﻳﻖ
.ﻟﻄﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺗﺄﻟﻘﻬﺎ
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻭﺗﺄﻟﻘﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ
ﻟﺠﺮﻳﺪﺗﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﻟﺠﺮﻳﺪﺗﻨﺎ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﺗﻤﻨﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺍء
ﺔ
ﻟﻬﻔ
ﻋﻠﻰ
ﻭﻧﺒﻘﻲ
ﺍﻷﻓﻀﻞ
ﻧﻘﺪﻡ
ﻟﻜﻲ
،ﻋﺪﻳﺪﺓ
ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
 ﻟﻜﻲ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﻧﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍء،ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ
..ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻨﺎ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻨﺎ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻛﻞ
ﻟﺮﺅﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﺍﻡ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻓﺮﻳﻖ
ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻲ ﻭﻟ
ﺗﻤﻨﻰ ﻟﻲ
ﺃﺃﺗﻤﻨﻰ
.ﺍﻻﻓﻀﻞ
.ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻓﻀﻞ
ﻧﺤﻮ
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χρόνος στη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνικών συνόλων έχει ανεκτίμητη αξία
και συνήθως το εκφράζουμε
αυτό: «Ο χρόνος είναι χρήμα». Γι’ αυτό, οφείλουμε να τον εκμεταλλευτούμε και να περνάμε όσο καλύτερα
μπορούμε, κάνοντας πάντα κάτι χρήσιμο.
Επειδή ο τροχός του χρόνου γυρίζει
ασταμάτητα, ούτε περιμένει κανέναν, είναι συνετό να μη χάνει ο άνθρωπος ούτε
μία ώρα από τη ζωή του χωρίς όφελος.
Εδώ μιλάω για μια όμορφη εμπειρία
στη ζωή μου.
Εγώ και άλλοι πρόσφυγες στην Ελλάδα δεν έχουμε παρά να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο μας, μαθαίνοντας,
εξασκώντας τα χόμπι μας και κάνοντας
τις δραστηριότητές μας, αν θέλουμε να
ξεπεράσουμε το σοκ που μας έχει επηρεάσει πολύ, εννοώ τον πόλεμο που άφησε το στίγμα του φόβου και του πανικού
στις ψυχές μας και μας εγκλώβισε ανάμεσα σε τέσσερις τοίχους μην έχοντας
άλλη επιλογή από το να περιμένουμε
ή να δραπετεύσουμε από μια οδυνηρή
πραγματικότητα.
Μας έκανε να αποκοπούμε από τις
σπουδές, τις δουλειές και τις ανάγκες
μας.
Εδώ, βρίσκω αυτό που χρειάζομαι για
να φτιάξω τη νέα μου ζωή, να συνεχίσω
και να πάω ακόμη πιο πέρα...
Εισήλθα στη δημοσιογραφία για να
εκφράσω τον εαυτό μου, να εκφράσω
ό,τι κρύβεται μέσα μου, να γράφω, να ζωγραφίζω, να μιλάω και να γίνω χρήσιμη
για τους γύρω μου. Ολοι αυτοί οι στόχοι
επιτεύχθηκαν μόνο αφού μας υιοθέτησε
η εφημερίδα «Αποδημητικά Πουλιά».
Πολλά πράγματα άλλαξαν στη ζωή μου
και στις ζωές άλλων ανθρώπων από τότε.

Χέρι με χέρι,
για το καλύτερο
Μίρνα Ασλάν
Η ΜΊΡΝΑ, ένα κορίτσι
μόνο, με τα δύο ανήλικα
αδέρφια της, κρύβει στην
ψυχή της όση δύναμη
δεν μπορεί να φανταστεί
το μυαλό της. Εκφράζει
την ελπίδα μέσα από όλα
τα κείμενα αλλά και τα
σχέδιά της. Μια πραγματική
καλλιτέχνις που θα φτάσει
πολύ ψηλά σύντομα!

Αρχικά γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους από το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Ελλάδα και τη Συρία.
Υστερα, γίναμε μια ομάδα, μοιραζόμαστε μεταξύ μας τις ιδέες μας, τα όμορφα
χαμόγελα, την όρεξη για δουλειά και την
αγάπη για την ομάδα.
Εχουμε γίνει ένα χέρι, έχοντας πάντα
ο καθένας μας τις δικές του διαφορετικές
φιλοδοξίες και ιδέες.
Ολα αυτά προέκυψαν μέσα στην εφη-

μερίδα, η οποία κλείνει ήδη έναν χρόνο
παρουσίας, αναπτύσσεται και ευδοκιμεί
χάρη στην επιμονή και τη σκληρή δουλειά όλων.
Εγώ προσωπικά, τώρα πια θέλω να
συνεχίσω και να συναγωνίζομαι ώστε
να προσφέρω τον καλύτερο μου εαυτό
κάθε φορά.
Η επιτυχία μιας εφημερίδας είναι το
αποτέλεσμα της συνεργασίας, της σκληρής δουλειάς και της συνοχής της ομά-

Η ζωή φαίνεται διαφορετική
μέσα από τον φακό
Tης ΠΑΡΑΣΤΟΎ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Η

ταν τέλη του 2016,
όταν τα κορίτσια από
το Αφγανιστάν στον καταυλισμό του Σχιστού
αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους εφημερίδα. Κάθε μέλος της ομάδας ανέλαβε συγκεκριμένη ευθύνη, όπως
σύνταξη, αρχισυνταξία κ.λπ. Στη
συνέχεια αποφασίσαμε το κάθε
θέμα να συνοδεύεται και από το
σχετικό φωτογραφικό υλικό που
θα βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση. Η βασική όμως προϋπόθεση
ήταν οι φωτογραφίες να προκύπτουν αποκλειστικά από δικές μας
λήψεις. Εχοντας ιδιαίτερη αδυναμία στη φωτογράφιση και στις εικόνες, ανέλαβα προσωπικά αυτή την
ευθύνη. Κάπως έτσι ξεκίνησαν για
μένα τα ωραία θέματα και τα ευχάριστα εκείνων των ημερών. Κατά
την άποψή μου, η φωτογραφία
αποτελεί την πιο μαγευτική πτυχή και τακτική μέθοδο που μπορεί
ακόμα και ζωές να σώσει. Για μένα
τουλάχιστον έτσι ήταν.
Πριν εισέλθω σε αυτή την ομάδα, αλλά ακόμα και πριν φτάσω
σε αυτή τη χώρα, δεν είχα κανένα
δικαίωμα να συμμετάσχω σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αυτή
ήταν μία αρχή, μία... λάμψη για την
έναρξη και άλλων δραστηριοτήτων
μου, δεδομένου ότι μέσω των φωτογραφιών μου κατάφερα να προσεγγίσω μία κοινωνική πτυχή του
κόσμου. Με την έκδοση της πρώτης
εφημερίδας και την ανάδειξη των
φωτογραφιών, τη λήψη των οποίων είχα αναλάβει, παρατήρησα τη
θετική γνώμη και τον ενθουσιασμό
του κόσμου, ο οποίος με την επικρότησή του με ενθάρρυνε πολύ
δυναμικά.
Με τη λήψη, αλλά κυρίως με
την ανάρτηση των φωτογραφιών
μου στις αντίστοιχες θέσεις για τα
ανάλογα θέματα, αυξήθηκε αμέσως
και η επικοινωνία μου με άτομα που
ασχολούνταν με τη φωτογραφία.
Ορισμένοι με τις καλοπροαίρετες
συμβουλές τους με βοήθησαν στη
βελτίωση των λήψεων και των
αναρτήσεων των φωτογραφιών.
Ακόμα αισθάνομαι ότι εξαιτίας αυτών των φωτογραφιών, που αποτέλεσαν και αιτία για την περαιτέρω
επικοινωνία των άλλων μαζί μου,
τόσο τα αγγλικά όσο και τα ελληνικά μου έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Παραστού
Χοσσαϊνί
ΠΡΙΝ ΑΠΌ μόλις μερικές
ημέρες η Παραστού κατάφερε
να φτάσει στη Γερμανία και
να σμίξει με την υπόλοιπη
οικογένειά της. Η συγκίνησή
μας είναι μεγάλη καθώς και η
χαρά μας για την προσφορά
της Παραστού τόσο στη συντακτική ομάδα όσο και στην
ομάδα φωτογραφικής ύλης.
Η φωτογραφία είναι πλέον
για εκείνη τρόπος ζωής, τον
οποίο σίγουρα θα ακολουθεί
για πάντα. Θα μας λείψεις!
Τώρα πλέον, στην ψηφιακή εποχή, δεν έχουμε καμία δικαιολογία
να αποφεύγουμε τις... διατυπώσεις
και τις απεικονίσεις των αναμνήσεών μας. Παράλληλα, φωτογραφίζοντας, αισθάνομαι και την
αυτοπεποίθησή μου να ακολουθεί
ανοδική πορεία. Ζω σε ένα περιβάλλον όπου χρειάζεται να σταθώ
στα πόδια μου και να αντεπεξέλθω
στις υποχρεώσεις αλλά και στις
ευθύνες μου. Προσπαθώ να βελτιώνομαι όσο μπορώ περισσότερο,
να δημιουργώ και να αισθάνομαι
περηφάνια για όσα πράττω. Είναι
φυσικό ότι όσο περισσότερη θετική ανταπόκριση λαμβάνω τόσο
ενθαρρύνομαι αλλά και τόσο πιο
υπεύθυνη αισθάνομαι.
Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έγινα αποδέκτρια πολλών δημιουργικών και εύλογων απόψεων, οι
οποίες αποτέλεσαν βοήθεια πολύ
μεγάλης σημασίας για μένα.
Μπορώ να πω ότι μέσω της φωτογραφίας κράτησα δραστήρια την
ψυχή μου. Η φωτογραφία αποτελεί
μέσο απελευθέρωσης της δύναμής
μου και ανάπτυξης της σκέψης μου.
Είναι δεδομένο ότι όταν δραστηριοποιούμαστε σε τόσο ευχάριστες
διαδικασίες, τότε όλες μας οι ανησυχίες εξανεμίζονται, όπως εξαφανίζονται και οι κακές μας σκέψεις.
Οι λήψεις που πραγματοποιώ
φαίνεται πως απεικονίζουν και
την προσωπικότητά μου. Είναι
ορισμένα άτομα τα οποία πιθανόν
αδυνατούν με τις περιγραφές να
απεικονίσουν τον χαρακτήρα και
τις σκέψεις τους, τότε επιχειρούν

μέσω κάποιας μορφής της τέχνης
να «συστήσουν» τους εαυτούς τους
στους άλλους. Προσπαθώ να διατηρώ ένα συγκεκριμένο στιλ και
πλαίσιο στις φωτογραφίες μου,
ώστε να ξεχωρίζουν ανάμεσα στις
άλλες και να είναι πιο ευδιάκριτες
από το κοινό.
Πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι
με τη φωτογραφία δεν μπορούσα
καν να διανοηθώ ότι οι φωτογραφίες μου θα καθόριζαν την πορεία
εργασίας και το μέλλον μου και θα
έφταναν να αναρτώνται σε διάφορες περιπτώσεις.
Οπως γνωρίζουμε, η φωτογράφιση είναι μία τέχνη, επομένως
είναι βέβαιο ότι αφήνει τα βαθιά
αποτυπώματά της στη σκέψη και
στη δημιουργικότητα του ατόμου.
Ο καλλιτέχνης συνεχώς βρίσκεται
στην προσπάθεια νεότερης δημιουργίας. Ολες οι μορφές της τέχνης -ζωγραφική, αγγειοπλαστική,
γλυπτική και φωτογραφία- συμβάλλουν στη σύνθεση της σκέψης
και της προσοχής του καλλιτέχνη.
Για μένα προσωπικά, η φωτογραφία έγινε αιτία το μυαλό και τα
μάτια μου να λειτουργούν και να
δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα.
Φωτογραφίζεις μία σκηνή και ταυτόχρονα παρατηρείς ότι η φωτογραφία ήταν πολύ δημιουργική και
διαπιστώνεις πόσα συναισθήματα
και λεπτότητες συμπεριλαμβάνει.
Φυσικά, η οπτική γωνία του φωτογράφου διαφέρει από άλλους
τομείς της τέχνης.
Η φωτογράφιση των ωραίων
στιγμών, όπως ενός γάμου, ενός

ταξιδιού, μιας φιλικής ή οικογενειακής σύναξης, μέχρι και των μαθημάτων μαγειρικής, μας δίνει πολλές ευχάριστες νότες, τις οποίες θα
απολαμβάνουμε στο απώτερο μέλλον ως αναμνήσεις της ζωής μας.
Ορισμένοι διερωτώνται γιατί
επέλεξα τη φωτογραφία. Η απάντηση έχει τις ρίζες της στην προσωπικότητα, τις προτιμήσεις αλλά
και την οπτική γωνία του καθενός.
Προσωπικά επέλεξα τη φωτογραφία πρώτον διότι μου άρεσε να
αποτυπώνω αναμνήσεις και δεύτερον επειδή μου αρέσει όλη η
διαδικασία της λήψης, η μηχανή,
οι μορφές, οι λάμψεις των φλας,
ακόμα και το τρίποδο… μου δίνουν
μια παράξενη αίσθηση και μου προκαλούν μια γοητευτική διάθεση.
Ορισμένοι νομίζουν ότι η φωτογράφιση δεν είναι παρά το πάτημα
ενός πλήκτρου της μηχανής, αλλά
δεν είναι έτσι. Η φωτογράφιση είναι μία μορφή τέχνης για την οποία
πρέπει να αποκτήσουμε πολλές έννοιες, γνώσεις και τεχνικές ώστε
σταδιακά να αποκτήσουμε και την
εμπειρία.
Προσωπικά προσπαθώ οι φωτογραφίες μου να είναι απλές και
μέσω της απλότητάς τους να προσελκύουν την προσοχή. Λατρεύω
την ασπρόμαυρη φωτογράφιση,
διότι πιστεύω πως η έγχρωμη
προκαλεί τις εξωτερικές αισθήσεις,
ενώ η ασπρόμαυρη προβάλλει τις
ψυχικές συνθήκες.
Ενα είναι σίγουρο, πως η ζωή
φαίνεται διαφορετική μέσω του
φακού.

δας ανθρώπων που τη στελεχώνουν.
Εύχομαι να συνεχιστεί η επιτυχία και
η λάμψη της εφημερίδας μας για πολλά
χρόνια και να καταφέρουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο.
Εύχομαι να καταφέρουμε να κρατήσουμε τη λαχτάρα των αναγνωστών για
το καθετί νέο που γράφουμε.
Εύχομαι για τον εαυτό μου και για όλη
την ομάδα κάθε πρόοδο, επιτυχία και ό,τι
καλύτερο.

ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺯﺩﺭﻭﻥ ﻟﻧﺯ
ﺟﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭی ﺍﺳﺕ
.ﭘﺭﺳﺗﻭ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺍﻭﺍﺧﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭ ﻫﺯﺍﺭ ﻭ ﺷﺎﻧﺯﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﮐﻣپ ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺕ
.ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮔﺭﻓﺗﻧﺩ
 ﻫﺭ ﺷﺧﺻﯽ ﻳﮏ ﻭﻅﻳﻔﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺑﺭ ﻋﻬﺩﻩ ﮔﺭﻓﺕ ﻣﺛﻝ،ﺑﺎ ﺷﺭﻭﻉ ﺍﺟﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺗﻳﻡ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻫﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﯽ ﻋﮑﺳﯽ ﻫﻡ ﮐﻪ.ﻭﻳﺭﺍﺳﺗﺎﺭ،ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﯽ
ﺑﻳﺎﻧﮕﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﻡ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﺭﻁﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺳﻬﺎی ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺗﻭﺳﻁ ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ
ﻭ ﻣﻥ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ی ﺯﻳﺎﺩی ﮐﻪ،ﻭ ﭘﺭﺳﻳﺩﻡ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ.ﺑﺎﺷﺩ
ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﻳﮕﻭﺭ ﻋﮑﺎﺳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﺍﻳﻥ ﻭﻅﻳﻔﻪ ﺭﺍ ﺑﺭ ﻋﻬﺩﻩ ﮔﺭﻓﺗﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﺍﺳﺗﺎﺭﺕ
ﻭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ.ﮐﺎﺭ ﻣﻥ ﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻣﻥ
ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺍﻳﻧﭼﻧﻳﻥ،ﺟﺎﺩﻭﻳﯽ ﺗﺭﻳﻥ ﺭﻭﺷﻬﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﻧﺟﺎﺕ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎﺷﺩ
ﭼﻭﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﭼﻧﻳﻥ.ﺑﻭﺩ
ﻭ ﺍﻳﻥ ﻳﮏ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﻳﮏ ﺟﺭﻗﻪ ﺑﻭﺩ ﺑﺭﺍی ﺩﻳﮕﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی.ﭘﺭﻭژﻩ ﻫﺎی ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺑﺎ ﭼﺎپ.ﺯﻳﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﺑﻪ ﺑﺧﺷﯽ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﺣﻕ ﺑﺷﻭﻡ.ﻣﻥ
ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﻋﮑﺳﻬﺎی ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺗﻭﺳﻁ ﺧﻭﺩﻡ ﻭ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﻣﺛﺑﺕ
.ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﺷﺗﺎﻕ ﺷﺩﻡ،ﻣﺭﺩﻡ
ﺑﺎ ﻓﺭﺍﮔﻳﺭی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﻔﺣﻪ ی ﻣﺟﺎﺯﻳﻡ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﺑﺎ
ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻣﻥ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧﺩ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺱ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍی ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﺭ ﮐﺩﺍﻡ ﺗﻭﺻﻳﻪ.ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﮐﻧﻡ
ﻭ ﺣﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻁﺭﻳﻕ.ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺭﺍی ﺑﻬﺗﺭ ﺷﺩﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﻡ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺩ
.ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﻭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺑﻭﺩ ﺑﺑﺧﺷﻡ
ﭼﻭﻥ ﮐﻪ.ﻻ ﺑﺎ ﻋﮑﺳﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻳﮕﻳﺭﻡ ﻟﺣﻅﻪ ﺑﻪ ﻟﺣﻅﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺣﺎﻟﻡ ﺭﺍ ﺛﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ،ﻭ ﺣﺎ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻋﺻﺭ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ ﻫﺳﺕ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍی ﺑﺭﺍی ﺛﺑﺕ ﻧﮑﺭﺩﻥ ﺧﺎﻁﺭﺍﺕ
.ﺧﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﻳﻡ
ﭼﻭﻥ.ﺑﺎ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺎﺭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭﺵ ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺭﺩﻥ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺳﻡ ﻧﻳﺯ ﮐﺭﺩﻡ
ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺭﻭی ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺑﺎﻳﺳﺗﻡ ﻭ ﺧﻭﺩﻡ ﺑﻪ
ﻭﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﮐﻳﻔﻳﺕ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﺗﺭ ﮐﻧﻡ.ﺷﺧﺻﻪ ﻭﻅﺎﻳﻔﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﻡ
ﻭ ﺻﺩ ﺩﺭ ﺻﺩ ﺍﮔﺭ ﺑﺎﺯﺧﻭﺭﺩ.ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺧﺎﻟﻕ ﺍﻳﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﮐﻧﻡ
ﻣﺛﺑﺕ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﻋﮑﺱﻫﺎﻳﻡ ﺑﺑﻳﻧﻡ ﺍﻧﮕﻳﺯﻩ ی ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺑﺭﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ی ﮐﺎﺭ ﭘﻳﺩﺍ ﺧﻭﺍﻫﻡ
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺕ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﻋﮑﺱﻫﺎﻳﻡ ﻧﻅﺭﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﻧﺎ ﺩﺍﺭی ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻡ.ﮐﺭﺩ
ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺭﻭﺣﻡ ﺭﺍ ﺯﻧﺩﻩ ﻧﮕﻪ.ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻳﮏ ﮐﻣﮏ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﻣﺩ
ﭼﺭﺍ.ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺍی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﺫﻫﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺑﮏ ﮐﻧﻳﺩ.ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺩﺭ ﻟﺣﻅﻪ ی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﻣﻪ ی ﻧﮕﺭﺍﻧﻳﻬﺎﻳﻣﺎﻥ،ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﮐﺎﺭی ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﻟﺫﺕ ﺑﺧﺵ ﺑﺎﺷﺩ
.ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻓﺭﺍﻣﻭﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭘﺎﺭﻡ
ﺑﻌﺿﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﺎ.ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺳﻌﯽ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻋﮑﺳﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻳﻪ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺑﻳﺎﻧﮕﺭ ﺷﺧﺻﻳﺗﻡ ﺑﺎﺷﻧﺩ
 ﭘﺱ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﺍﺯ،ﻧﻭﺷﺗﻥ ﻭ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﮐﻧﻧﺩ
.ﻁﺭﻳﻕ ﻫﻧﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﺷﺎﻥ ﻧﻬﻔﺗﻪ ﻫﺳﺕ ﺧﻭﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﮐﻧﻧﺩ
ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﻭ ﺍﺳﺗﺎﻳﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺭﺍی ﻋﮑﺱﻫﺎﻳﻡ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﺑﮕﻳﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺯ
.ﻣﻳﺎﻥ ﻋﮑﺳﻬﺎی ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻋﮑﺱ ﻣﻥ ﺭﺍ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺑﺩﻫﻧﺩ
ﻗﺑﻝ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺷﺭﻭﻉ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﺣﺩﺱ ﺑﺯﻧﻡ ﮐﻪ ﻋﮑﺱﻫﺎﻳﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻧﺩﻩ
.ﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻣﻥ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺭی ﻫﺎ ﺣﺿﻭﺭ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻧﺩ
ﭘﺱ ﺻﺩ ﺩﺭ ﺻﺩ ﻳﮏ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻋﻣﻳﻕ ﺑﺭ،ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺩ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ ﻫﻧﺭ ﺍﺳﺕ
ﺷﺧﺹ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩ ﻫﻣﻭﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻠﻕ ﺁﺛﺎﺭ.ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻭ ﺑﻬﺑﻭﺩ ﺗﻔﮑﺭ ﻭ ﺧﻼﻗﻳﺕ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺟﺳﻣﻪ ﺳﺎﺯی ﻭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻭﺟﺏ،ﺳﻔﺎﻟﮕﺭی،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻫﻧﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ.ﺟﺩﻳﺩ ﺍﺳﺕ
ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﻋﮑﺎﺳﯽ.ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ ﮐﻪ ﻗﺩﺭﺕ ﺗﻔﮑﺭ ﻭ ﺣﻭﺍﺱ ﺷﺧﺹ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩ ﺩﺭﮔﻳﺭ ﺷﻭﻧﺩ
ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻳﮏ.ﺑﺎﻋﺙ ﺷﺩ ﺗﺎ ﭼﺷﻡ ﻭ ﻣﻐﺯ ﻣﻥ ﻫﺭ ﺩﻭ ﺑﺎ ﻫﻡ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻭﻧﺩ
ﻣﻧﻅﺭﻩ ﺍی ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻳﻧﻳﺩ ﻭ ﻋﮑﺱ ﻣﻳﮕﻳﺭﻳﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﺭﺩﻥ ﺁﻥ
ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﭼﻘﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻋﮑﺱ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ،ﻫﺳﺗﻳﺩ
ﺻﺩ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﮐﻪ ﺩﻳﺩ ﻳﮏ ﻋﮑﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﻳﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻭ.ﻭ ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﻧﺟﺎﻧﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
.ﻳﺎ ﺣﺗﯽ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺕ
ﻣﺭﺍﺳﻡ،ﺳﻔﺭﻫﺎی ﺟﺎﺩﻩ ﺍی،ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻟﺣﻅﺎﺕ ﻧﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺁﺷﭘﺯی ﮐﺭﺩﻥ
ﻋﺭﻭﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﻟﺫﺕ ﺑﺑﺭﻳﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺩﻥ ﺁﻥ ﻋﮑﺳﻬﺎ ﺩﺭ
.ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺩ ﺧﺎﻁﺭﻩ ﺳﺎﺯی ﮐﻧﻳﺩ
ﺑﻌﺿﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻧﺩ ﭼﺭﺍ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟
ﺑﻪ ﺷﺧﺻﻪ ﻣﻥ.ﻧﮕﺭﺵ ﻭ ﺷﺧﺻﻳﺕ ﻓﺭﺩی ﺩﺍﺭﺩ،ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﺟﻭﺍﺏ ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﺭﻳﺷﻪ ﺩﺭ ﺳﻠﻳﻘﻪ
ﺩﻭﻣﺎ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺩﻡ ﺍﻭﻻ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﺧﺎﻁﺭﻩ ﺳﺎﺯی ﮐﻧﻡ
ﭼﻭﻥ ﺍﺯ ﻓﻳﮕﻭﺭ ﻋﮑﺎﺳﺎﻥ ﺧﻭﺷﻡ ﻣﻳﺎﻣﺩ ﺑﺎ ﺑﺩﺳﺕ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﻭﺳﺎﻳﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ
.ﻳﮏ ﺣﺱ ﻋﺟﻳﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺩﺳﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ...ﮐﻳﻑ ﻭ،ﻓﻠﺵ،ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺑﻌﺿﯽﻫﺎ ﻓﮑﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻓﻘﻁ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﮏ ﺩﮐﻣﻪ ﺍﺳﺕ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻧﻁﻭﺭ ﻧﻳﺳﺕ
ﺩﺍﻧﺵ ﻭ ﺗﮑﻧﻳﮑﻬﺎی ﻓﺭﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻣﻭﺯﻳﻡ ﻭ ﺗﺟﺭﺑﻪ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻳﮏ ﻫﻧﺭ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ
.ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﻋﮑﺱﻫﺎﻳﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺳﺎﺩﮔﻳﺷﺎﻥ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﺏ ﮐﻧﺩ.ﮐﻧﻳﻡ
ﭼﻭﻧﮑﻪ ﻣﻌﺗﻘﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ ﻋﮑﺱ ﺭﻧﮕﯽ،ﻋﺎﺷﻕ ﻋﮑﺳﻬﺎی ﺳﻳﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻳﺩ ﻫﺳﺗﻡ
ﺗﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﻋﮑﺱ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﮔﺫﺍﺷﺗﻥ ﻟﺑﺎﺳﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺳﺗﯽ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺭ،ﻣﯽ ﮔﻳﺭی
.ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ ﻋﮑﺱ ﺳﻳﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻳﺩ ﺗﻬﻳﻪ ﻣﻳﮑﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﻘﻳﻘﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﺭﻭﺡ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ
.ﻣﻁﻣﻌﻧﻡ ﮐﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﻟﻧﺯ ﺩﻭﺭﺑﻳﻥ ﺟﻭﺭ ﺩﻳﮕﺭی ﺍﺳﺕ
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ﻭﺃﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻲ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺿﺪﻧﺎ
ﺍﺭﺩﺕ ﺍﻥ ﺍﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺒﺌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﺭﺩﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺍﻛﻦ
ﺍﻋﺮﻑ ﻣﺎﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﻲ
 ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺼﻌﺪ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺼﻒ2018 ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ
.ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺗﻢ ﻓﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻢ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ ﻏﻼء ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻭﻏﺪﺍ
،ﺷﺒﺢ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻮﻁﺔ
. ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
،ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻮﻁﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﻭ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺷﻨﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
.ﺍﻻﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺒﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻳﻤﻸ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮﺓ
ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷﺪﺓ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺭﺍﺟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ
ﻭﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ ﻟﻢ ﺍﻛﻦ ﺍﻋﺮﻓﻪ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﻌﺮﻑ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺑﻘﻴﻨﺎ ﺷﻬﺮﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮ ﻭﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺿﻮء ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻭﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻒ
ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ
.....ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﺼﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻬﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺗﺤﻤﻠﻪ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻳﺸﻞ ﺃﺭﻛﺎﻧﻨﺎ ﻭﻳﺼﻌﻖ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ
ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺷﻬﺪ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﺠﺎﺯﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺮﻭﻋﺔ ﺑﻜﻴﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﻟﻢ ﻧﻌﺮﻑ
ﻣﺼﻴﺮﻧﺎ
ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ
ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﺁﻻﻑ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺷﻠﻞ ﻭﺑﺘﺮ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺩﻣﺮﺕ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺑﺪﺃ ﺗﻬﺠﻴﺮﻧﺎ ﻗﺴﺮﺍ
ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻭﺃﻭﻻ ﺍﺭﺩﻧﺎ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺸﻬﺪ
ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ
ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺒﻜﻲ ﻭﻧﺒﻜﻲ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺼﻒ
ﺫﻫﺐ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻴﺘﻘﻔﺪﻩ ﻫﻞ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺃﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﻛﺎﻡ
ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻣﺮ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺪﺕ ﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﺤﺒﻄﻴﻦ ﻳﺎﺋﺴﻴﻦ ﻭﺑﺪﺃ
...ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻟﺐ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻟﻢ ﺍﻛﻦ ﺍﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﻲ
ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻳﻼﺣﻘﻨﻲ
ﺳﻜﻨﺖ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺻﻐﻴﺮ ﻻ ﺍﻣﻠﻚ ﺍﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﻣﻼﺑﺴﻲ
ﺣﺰﻳﻦ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺑﺄﻧﻲ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﻋﻠﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺑﺄﻧﻲ ﻻ ﺯﻟﺖ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺍﻧﺎ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻲ
ﺃﻣﻲ ﻣﻌﻲ ﻭﺇﺧﻮﺗﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﺍﻧﺴﻰ
ﺃﻭ ﻟﻦ ﺍﺳﺘﻄﻊ ﺍﻥ ﺍﻧﺴﻰ ﻣﺎ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﻪ
!ﺇﻥ ﻧﺠﺎ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺘﻨﺠﻮ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ

Πώς θα σωθεί η μνήμη;
Tου ΜΟΧΆΜΕΝΤ ΝΆΓΚΕΜ

Μοχάμεντ
Νάγκεμ

Γ

εια σας. Με λένε
Μοχάμεντ Νάγκεμ,
είμαι από την πόλη
Αρμπιν της Ανατολικής Γούτα, στην
επαρχία της Δαμασκού, και είμαι 15 χρόνων.
Το τελευταίο διάστημα προσπαθώ να τραβάω βίντεο με
την κάμερα του κινητού μου
τηλεφώνου για να μεταφέρω
στον κόσμο όσα παθαίνουμε.
Και για να μεταφέρω τα δεινά
μου και τα δεινά του κόσμου
εδώ και αυτά που κάνει το παρόν καθεστώς εναντίον μας.
Ηθελα να μεταφέρω την
αλήθεια που κρύβει το καθεστώς αυτό από τον κόσμο, ήθελα να αλλάξω την κατάστασή
μου και την κατάσταση των
ανθρώπων γύρω μου, αλλά δεν
ήξερα τι με περιμένει.
Από το ξεκίνημα του έτους
2018 άρχισε να κλιμακώνει
τους βομβαρδισμούς εναντίον
μας. Επέβαλε έναν αποκλεισμό
που δεν είχαμε ξαναζήσει: ανέβασε τις τιμές των προϊόντων,
κάτι που δεν μπορούσαμε να
αντέξουμε, και άρχισε το φάντασμα της πείνας να απειλεί
μικρούς και μεγάλους.
Αργότερα, στα μέσα Φεβρουαρίου ξεκίνησε μια βίαιη
εκστρατεία.
Η κατάσταση στην Ανατολική Γούτα δεν περιγράφεται.
Τα πολεμικά αεροσκάφη έκαναν μια πολύ βίαιη εκστρατεία
που είχε στόχο τα κτίρια.
Κατέβηκαν οι άνθρωποι στα
υπόγεια και γέμισαν φόβο οι
ψυχές τους λόγω της δύναμης
των επιδρομών και της έντασης της καταστροφής.
Τα πολεμικά αεροσκάφη
κουβαλούσαν πολύ καταστροφικούς πυραύλους και μετά
άρχισαν τα όπλα μαζικής καταστροφής σε όλη την περιοχή.
Αρχισαν την εκτόξευση πυραύλων, τις βόμβες διασποράς,
το «λευκό φώσφορο» και τα βαρέλια εκρηκτικών, τις αεροπορικές επιδρομές και, τέλος, τα
«δηλητηριώδη αέρια».
Οσα σας λέω δεν τα ήξερα,
όμως άρχισαν μικροί και μεγά-

ΔΙΑΒΆΣΑΜΕ για τον
Μοχάμεντ από την
Ανατολική Γούτα στις
ειδήσεις. Θέλαμε να
μιλήσουμε μαζί του.
Δεν πιστεύαμε
όμως πως θα το
καταφέρναμε. Τον
βρήκαμε μέσω του
λογαριασμού του
στα social media.
Μιλούσαμε για μέρες.
Ξαφνικά χανόταν.
Ανησυχούσαμε.
Ευτυχώς επανερχόταν
στη συνομιλία.

λοι να μαθαίνουν το είδος κάθε
όπλου που χρησιμοποιείται.
Μείναμε έναν ολόκ ληρο
μήνα στο υπόγειο χωρίς να
μπορούμε να δούμε το φως
του ήλιου και να ξεχωρίσουμε
τη νύχτα από τη μέρα από την
ένταση των βομβαρδισμών.
Υποφέραμε πολύ από την
έλλειψη φαγητού και ψωμιού
και από τις αρρώστιες, όπως
η βρογχίτιδα και οι αλλεργίες.
Και όλα αυτά δεν ήταν τίποτα μπροστά στον φόβο, τον
οποίο δεν μπορούσαμε να
αντέξουμε. Ο φόβος παραλύει
τα άκρα μας και καταπνίγει τις
ψυχές μας. Το καθεστώς άρχισε να χτυπάει κατευθείαν τα
νοσοκομεία και τα υπόγεια.
Η χώρα μας είδε πολλές και
τρομερές σφαγές, κ λάψαμε
πολύ και δεν ξέραμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Επιθυμούσαμε περισσότερο τον θάνατο
παρά να υπομένουμε αυτή την
κόλαση.
Εκατον τάδες νε κροί και
χιλιάδες τραυματίες -παράλυση, ακρωτηριασμοί και πολλά

ΣΕ ΣΥΓΧ ΑΊΡΩ, εφημερίδα
«Αποδημητικά Πουλιά», που πετάς στον γαλάζιο ουρανό, που
για όλους μας είναι και παραμένει γαλάζιος. αν και για σένα δημιούργησαν έναν ουρανό γεμάτο
συρματοπλέγματα! Ησουν όμως
τόσο δυνατή, ώστε δεν παράτησες τα όνειρα και τις προσδοκίες
σου, όλα τα κράτησες ζωντανά
στην καρδιά σου, ώσπου να τα
προσεγγίσεις και να τα πετύχεις.
Γνώριζες πως εάν εξανεμίζονταν τα όνειρά σου, τότε θα
μετατρεπόσουν σε πτηνό χωρίς
φτερά και φυσικά χωρίς την ικανότητα να πετά.
Γνώριζες πως όλα εμείς τα αποδημητικά πουλιά είμαστε εγκλωβισμένα στης ζωής την παγίδα
και προσεγγίζουμε το τέλος ενός
θολού δρόμου, γεμάτου συρματοπλέγματα. Εσύ, όμως, δεν ξέχασες
να πετάς και με πτήση πάνω από
τις κορυφές των εμποδίων κατάφερες να νικήσεις τα φράγματα
που σου είχαν στήσει οι άνθρωποι
και έτσι ελευθερώθηκες.

14 Απριλίου 2018
Σαν σήμερα, έναν χρόνο πριν,
ξεκίνησες την πιο ωραία πτήση.
Να ζήσεις την ωραιότερη αίσθηση και εμπειρία, που αποτελεί και
δικαίωμα όλων μας. Αρχισες να
γράφεις για τα προβλήματα και
τις δυσχέρειές μας. Αναφορές οι
οποίες συνέβαλαν -τουλάχιστον
θεωρητικά- στην ανακούφιση των
πόνων μας και μας ώθησαν να
βλέπουμε πιο θετικά την πορεία
μας, να παραμερίσουμε τις αρνη-

τικές μας σκέψεις και να ξεπεράσουμε τη θλίψη, τον πόνο και το
κλάμα και να τα μετατρέψουμε
όλα, μα όλα, σε αποφασιστικότητα. Μια αποφασιστικότητα που
υπερνίκησε το αρνητικό και μας
γέμισε με αισθήματα αισιοδοξίας
και ελπίδας, ειδικά με τη σκέψη
ότι κάποιος ακούει τη φωνή μας,
κάποιος ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις μας και κάποιος πονάει
για μας. Αυτός ο «κάποιος» είσαι
εσύ. Η εφημερίδα «Αποδημητικά
Πουλιά»!
Σήμερα ήταν μια μοναδική
μέρα, όπου τα δάκρυα όχι μόνο
δεν μας στενοχώρησαν, αλλά
αντιθέτως μας χαροποίησαν, διότι
ήταν δάκρυα χαράς για την επέτειό σου.
Τα επτά χρόνια που πέρασαν
δεν νιώσαμε τόση χαρά όσο σε
αυτόν τον τελευταίο χρόνο με την
έναρξη της κυκλοφορίας σου, που
μας έδωσε χαρά και ελπίδα για
μεγάλα άλματα προς την επίτευξη
των ονείρων μας και μας άνοιξε
πραγματικά τα φτερά.
Αυτό που πέρασε δεν ήταν μια
απλή χρονιά, αλλά μια χρονιά γεμάτη ζωή, μια τεράστια ανάμνηση
και μια ολόκληρη πτήση διάρκειας
ενός έτους.
Ολα αυτά μόνο και μόνο για να
ευχαριστήσουμε και να ευγνωμονούμε εσάς που αποτελέσατε την
πιο γλυκιά επούλωση των τραυμάτων των φτερών μας.
Τα «Αποδημητικά Πουλιά» μάς
έμαθαν ότι όσο μπορούμε και χαμογελάμε και αλλήλους αγαπάμε
τόσο και η ζωή μας ομορφαίνει και
ο κόσμος γίνεται πιο ελκυστικός
και θετικός.

Εγραψε για εμάς
αυτά που βιώνει και
έστειλε φωτογραφίες.
Συνδεθήκαμε μαζί
του τόσο απλά.
Ελλάδα-Γούτα, μέσα
σε δευτερόλεπτα.
Μακάρι μαζί με τους
δυαδικούς αριθμούς
που μεταφέρονται
με τόση ευκολία
μέσω διαδικτύου,
να μπορούσαμε να
φέρουμε εδώ και
τον Μοχάμεντ με την
οικογένειά του.
Μοχάμεντ, σε
ευχαριστούμε!

άλλα.
Η χώρα μας καταστράφηκε
ολοσχερώς και αναγκαστήκαμε να φύγουμε.
Την πρώτη φορά που βγήκαμε από το υπόγειο θέλαμε να
δούμε τον ήλιο. Είδαμε όμως
την εικόνα της καταστροφής
γύρω μας. Μια εικόνα που μας
έκανε να κλάψουμε περισσότερο από όσο κλάψαμε την ώρα
των βομβαρδισμών.
Ο καθένας πήγαινε να δει αν

το σπίτι του υπάρχει ακόμα ή
αν καταστράφηκε.
Χάσαμε τα πάντα, κάθε οικογένεια έχασε το σπίτι της
και ένα από τα μέλη της.
Αρχισαν οι άνθρωποι να μαζεύουν απελπισμένοι τα πράγματά τους για να φύγουν.
Εφτασα στην Ιντλίμπ με την
οικογένειά μου χωρίς να ξέρω
τι με περιμένει.
Και μετά τι; Το άγνωστο με
κυνηγάει.

Εμεινα με την οικογένειά
μου σε ένα μικρό σπίτι και είχα
λίγα ρούχα.
Λυπημένος, αλλά χαρούμενος που είμαι ακόμα ζωντανός,
που είμαι καλά στην υγεία μου
και με την οικογένειά μου, η
μάνα μου και τα αδέλφια μου
είναι μαζί μου, αλλά δεν θα
μπορέσω να ξεχάσω αυτά που
πέρασα.
Αν σωθεί το σώμα, πώς θα
σωθεί η μνήμη;

ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ ﺭﻭﻳﺎ

Η γέννηση
ενός ονείρου
Της ΝΆΤΖΜΙΑ ΧΟΣΣΑΪΝΊ
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Νάτζμια
Χοσσαϊνί
Η ΝΆΤΖΜΙΑ, αδερφή της
Παραστού, την οποία σήμερα έχει
κοντά της στη Γερμανία, ήταν
μαζί με τη Μαχντιά οι πρώτες
αρχισυντάκτριες της εφημερίδας.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα από
τότε που έφυγε από την Ελλάδα,
γράφει, σχεδιάζει, συμμετέχει,
συμβουλεύει και καθοδηγεί
την ομάδα μας με τον δικό της
μοναδικό τρόπο.
Ακόμη κι αν λείπεις, είσαι εδώ!

ﻧﺟﻣﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺟﺷﻥ ﺗﻭﻟﺩﺕ ﺭﺍ ﺍی ﭘﺭﻧﺩﻩ ی ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﻪ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﭘﺭﻭﺍﺯ ﭘﺭﻧﺩﻩ ﻫﺎ
، ﺁﺳﻣﺎﻧﯽ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ.ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺁﺳﻣﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺑﯽ ﺍﻧﺗﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﻳﻧﻡ
ﺍﮔﺭﭼﻪ ﺑﺭﺍی ﺗﻭ...ﻧﻪ ﺑﺭﺍی ﺗﻭ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ی ﻣﺎ ﺁﺑﯽ ﺳﺕ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻧﺗﻬﺎ
ﺍی ﭘﺭﻧﺩﻩ ی ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻣﻥ ﺁﺳﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧﺩ ﭘﺭ ﺍﺯ ﺳﻳﻣﻬﺎی ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ
ﺍﻣﺎ ﺗﻭ ﺁﻧﻘﺩﺭ ﻗﻭی ﻭ ﺑﺯﺭگ ﺑﻭﺩی ﮐﻪ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺕ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ
ﻧﮑﺭﺩی ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﻭﺩﺕ ﺯﻧﺩﻩ ﻧﮕﻪ
ﭼﻭﻥ ﺗﻭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺳﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺕ ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﺭﻭﻧﺩ...ﺩﺍﺷﺗﯽ
 ﺗﻭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ، ﻣﯽ ﺷﻭی ﻣﺛﻝ ﻳﮏ ﭘﺭﻧﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﭘﺭﻭﺍﺯ ﮐﻧﺩ
ﺩﺍﻧﺳﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﺳﻳﺭ ﻭ ﮔﻳﺭ ﺍﻓﺗﺎﺩﻩ ﺑﺭ ﺩﺍﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻫﺳﺗﻳﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﻬﺎی ﺟﺎﺩﻩ ﺍی ﭘﺭ ﺍﺯ ﺳﻳﻡ ﻫﺎی ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻪ ﺁﻟﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺗﻭ
ﭘﺭﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﻧﮑﺭﺩی ﻭ ﺑﺎ ﭘﺭﻭﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﻭی ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺻﺎﺭی ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻳﺎﻥ ﺑﺭﺍﻳﺕ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ
ﺭﻫﺎ ﮐﻧﯽ...
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻡ ﻣﺎﻩ ﺁﭘﺭﻳﻝ ﺩﻭ ﻫﺯﺍﺭ ﻭ ﻫﻔﺩﻩ
 ﺯﻳﺑﺎﺗﺭﻳﻥ. ﺳﺎﻟﮕﺭﺩ ﺑﺎﺷﮑﻭﻩ ﺗﺭﻳﻥ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭘﺭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﺳﺕ
 ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ ﺩﺭ۱ . ﺳﻬﻡ ﻣﺎﺳﺕ، ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﺣﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﭼﻧﻳﻥ ﺭﻭﺯی ﺛﻣﺭﻩ ی ﺩﻟﺗﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﮔﻔﺗﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺳﺕ ﺑﻪ ﻗﻠﻡ ﮐﺭﺩ
ﺗﺎ ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻳﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺑﺭﺍی ﺁﻥ
ﺗﺣﻣﻝ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎ ﺑﺭﺍﻳﻣﺎﻥ ﺁﺳﺎﻧﺗﺭ ﺷﺩ ﻭ ﻣﺭﻫﻣﯽ ﺷﺩ ﺑﺭﻭی ﻫﻣﻪ
ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻭﻳﺳﻳﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺧﻭﺍﻧﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﺗﻣﺎﻡ ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﻭ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺩ ﺍﮔﺭ ﭼﻪ ﻫﻣﻪ ی
 ﮔﺎﻫﯽ،  ﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﮔﺫﺷﺗﮕﯽ ﺩﺍﺷﺕ، ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﺧﺕ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺩﺍﺷﺕ
 ﺑﻐﺽ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﮔﺭﻳﻪ ﺩﺍﺷﺕ ﻭﻟﯽ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﺎ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭ ﺍﺯ، ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺕ
 ﮔﻭﺷﯽ ﺑﺭﺍی ﺷﻧﻳﺩﻥ ﺣﺭﻓﻬﺎﻳﻣﺎﻥ ﻭ ﭼﺷﻣﯽ، ﻫﻣﻪ ی ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺑﻭﺩ
ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻣﺎﻥ
ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺗﻧﻬﺎ ﺭﻭﺯی ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻧﻳﺩﻥ ﺻﺩﺍی ﮔﺭﻳﻪ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺕ ﻧﺷﺩﻳﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻫﻡ ﺷﺩﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﺷﮏ ﺷﻭﻕ ﺑﻭﺩ ﺩﺭ
ﭼﺷﻣﺎﻥ ﻫﻣﻪ ی ﭘﺭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭ
 ﭼﺎپ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻟﺑﺧﻧﺩ ﻣﯽ۷  ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ۱ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﺫﺷﺕ
 ﺑﻪ ﺍﻣﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺯﻳﺑﺎ، ﺯﻧﻳﻡ ﺑﻪ ﺩﻳﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﺧﺕ ﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﻭﺵ ﻧﺑﻭﺩ
ﻭ ﭘﺭﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﺍﺳﺕ ﺑﺭﺍﻳﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺭﺩﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻳﺎﻳﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ
ﺁﺳﻣﺎﻧﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﻳﯽ ﻗﻭی ﺑﺭﺍی ﭘﺭﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﺳﻭی ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻭ
ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﻣﺎﻥ
 ﻳﮏ،  ﺳﺎﻝ ﻧﺑﻭﺩ ﻳﮏ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﻭﺩ۱  ﺳﺎﻝ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﻓﻘﻁ۱ ﻭ ﺍﻳﻥ
 ﻳﮏ ﭘﺭﻭﺍﺯ،  ﻳﮏ ﺩﻭﺳﺕ،  ﻳﮏ ﺧﺎﻁﺭﻩ، ﺳﺭﻧﻭﺷﺕ
ﺑﺎ ﺗﺷﮑﺭ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﺧﺕ ﻣﺭﻫﻣﯽ ﺑﻭﺩﻧﺩ
ﺑﺭﻭی ﺑﺎﻝ ﻫﺎی ﺁﺳﻳﺏ ﺩﻳﺩﻩ ﭘﺭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﻧﮕﺫﺍﺷﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﭘﺭﻧﺩﻩ
 ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﻣﻭﺧﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ.ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺭ ﭘﺭﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﮐﻧﻧﺩ
ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ ﺑﺧﻧﺩﻳﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﻋﺷﻕ ﺑﻭﺭﺯﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﺩﻧﻳﺎی ﺯﻳﺑﺎ ﺟﺎی ﻣﺎﺳﺕ
.
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ﺷﺭﻭﻋﯽ ﺩﻳﮕﺭ
ﻣﺩﻳﻧﻪ ﻅﻔﺭی
 ﻫﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍی، ﻫﺭ ﺷﺭﻭﻋﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ،ﻫﺭ ﺁﻣﺩﻧﯽ ﺭﻓﺗﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻫﺭ ﻁﻠﻭﻋﯽ ﻏﺭﻭﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺱ ﻫﺭ ﺳﻼﻣﯽ،ﺍﻧﺗﻬﺎﻳﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ ﺟﺎی ﺩﺍﺭﺩ
ﺣﺎﻝ ﻧﻭﺑﺕ ﺁﻥ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻫﻡ ﮐﻭﻟﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺷﻬﺭ
ﺑﺑﻧﺩﻡ ﻭ ﺧﻭﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺭﺍی ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﻣﺳﻳﺭی ﺩﻳﮕﺭ ﮐﻧﻡ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﺁﻣﺩﻡ ﮔﻣﺎﻥ ﻧﻣﯽ ﮐﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ
 ﺍﻳﻥ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻡ ﺧﻭﺑﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺩی.ﻋﻣﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﮕﺫﺭﺍﻧﻡ
ﻫﺎ ﻭ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎﻳﺵ ﮔﺫﺷﺕ ﻭ ﺗﻧﻬﺎ ﭼﻳﺯی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺭﺁﻳﻡ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ
ﺍﺳﺕ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻫﺎی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺳﺏ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻫﺭ ﺁﻧﭼﻪ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺧﻭﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺻﺑﺭ ﻭ ﺑﺭﺩﺑﺎﺭی ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﯽ ﺑﺩﺳﺕ
ﺁﻭﺭی.
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﻫﻡ ﺩﺳﺕ ﻳﺎﻓﺗﻡ
 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ،ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺛﻣﺭ ﺭﺳﺎﻧﺩﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ
ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻳﭻ ﮐﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻓﮑﺭ ﻧﻣﯽ
ﮐﺭﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺣﻘﻕ ﺑﭘﻳﻭﻧﺩﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺳﺧﺗﯽ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﻭﺩﻡ
ﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺧﻭﺍﻫﻡ ﺧﻭﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻭﻓﻕ ﺑﺩﻫﻡ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﻭﻡ ﺩﺭﺻﺩﺩ ﻓﺭﺍﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺁﻥ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺑﻭﺩﻡ
 ﻣﺩﺗﯽ ﮔﺫﺷﺕ ﺗﺎ ﺑﻪ.ﻭ ﺍﻳﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻡ ﺗﻠﺧﺗﺭ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ
ﺧﻭﺩﻡ ﺁﻣﺩﻡ ﻭ ﺩﺳﺕ ﺍﺯ ﻓﺭﺍﺭ ﺑﺭﺩﺍﺷﺗﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﻡ
 ﺑﺎ ﺁﺩﻡ.ﺑﺭﺁﻣﺩﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﻧﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺭﺁﻳﻡ ﺁﺳﺎﻧﺗﺭ ﻭ ﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩﺗﺭ ﺷﺩ
،ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺭﺧﻭﺭﺩ ﮐﺭﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩی ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻡ
ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﺭ ﮐﺩﺍﻡ ﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺁﻣﻭﺧﺗﻧﺩ ﻭ ﮐﻡ ﮐﻡ ﺷﺩﻧﺩ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ
ﺁﺩﻣﻬﺎی ﺯﻧﺩﮔﻳﻡ.
ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺭک ﺍﻳﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﻭ ﺁﺩﻣﻬﺎی ﺁﻥ ﻭ ﺭﻓﺗﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺻﺩی
ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺁﻥ ﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﻁﺭﻧﺎک ﺗﺭﻳﻥ ﻣﺳﻳﺭﻫﺎ
 ﺩﺭ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺑﺭﺍی ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻘﺻﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺗﻼﺵ ﮐﺭﺩﻡ ﻭ.ﮔﺫﺍﺷﺗﻡ
ﺷﺎﻳﺩ ﺍﮔﺭ ﻓﺭﺻﺕ ﺍﻻﻥ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﺍﺯ ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﭘﻭﺳﺕ
 ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻥ ﺷﻬﺭ ﻭ،ﺧﻭﺩ ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟﻳﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻧﻁﻭﺭ ﻧﻳﺳﺕ
ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﺵ ﺑﺭﺁﻳﻡ ﻋﺯﻳﺯ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ ﺭﺍ ﺑﺭﺁﻳﻡ ﻗﺩﺭی
ﺩﺷﻭﺍﺭ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺍﺳﺕ
 ﺧﺎﻁﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ،ﭼﻣﺩﺍﻧﻡ ﺭﺍ ﺑﺳﺗﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻁﺭﺍﺕ ﺧﻭﺏ ﻭ ﺑﺩ
ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻣﺭﻡ ﻧﺷﺄﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻧﺩ ﻭ ﻧﻘﺵ ﺍﻭﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﭘﺭﺭﻧﮕﺗﺭﻳﻥ ﻧﻘﺵ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻥ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺍﻧﺩ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺫﺭ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﺭ ﮐﺱ ﺑﺭﺍی ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺩﺍﻓﺵ ﺑﺎﻳﺩ
ﻫﺭ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺳﺧﺕ ﻭ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺷﺕ
ﺳﺭ ﮔﺫﺍﺷﺕ ﻭ ﺷﺎﻳﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫﻣﭼﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﺗﺭک
ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻋﺯﻳﺯﺍﻧﺕ ﺷﻭی ﻭ ﺑﺭﺍی ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﯽ ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ
ﺩﺳﺕ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺭﺩﺍﺭ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺑﺩﺭﻭﺩ ﻣﻳﮕﻭﻳﻡ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﺵ
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Ενα νέο ξεκίνημα
Της ΜΑΝΤΙΝΆ ΖΑΦΑΡΊ
Ο ΚΆΘΕ ΕΡΧΟΜΌΣ ακολουθείται από μία
φυγή, ο κάθε δρόμος έχει και ένα τέλος, η κάθε
αυγή φτάνει και σε μία δύση και ο κάθε χαιρετισμός ακολουθείται από έναν αποχαιρετισμό.
Ηρθε πλέον η ώρα να μαζέψω τα πράγματά μου
και να ετοιμαστώ για αναχώρηση προς άλλα
μέρη και άλλη κατεύθυνση.
Οταν πρωτοήρθα σε αυτή τη χώρα δεν πίστευα ότι θα έμενα τόσα χρόνια. Χρόνια τα
οποία πέρασαν με δυσκολίες αλλά και με χαρές,
και μου άφησαν αρκετά στοιχεία που ενίσχυσαν
την ψυχική μου δύναμη και την εμπειρία μου.
Εμπειρία, η οποία με βοήθησε να αντιληφθώ ότι
με προσπάθεια, υπομονή και αυτοπεποίθηση η
επιτυχία είναι εφικτή.
Μία εξ αυτών των επιτυχιών ήταν φυσικά και
η δημιουργία αυτής της εφημερίδας. Μία εφημερίδα της οποίας την επιτυχία δεν μπορούσαμε
ούτε να διανοηθούμε στην αρχή.
Οταν πρωτοεγκαταστάθηκα στην Ελλάδα
αντιμετώπισα μεγάλες δυσκολίες και αντί να
προσπαθήσω να προσαρμοστώ και να τις αντιμετωπίσω, όλη μου η σκέψη επικεντρωνόταν
στην ανεύρεση δρόμου διαφυγής, γεγονός το
οποίο πίκραινε ακόμη περισσότερο τη ζωή μου.
Πέρασε κάμποσος καιρός ώσπου να συνέλθω
και να εγκαταλείψω τις τάσεις φυγής. Αρχισα να
αντιμετωπίζω τα θέματα με γενναιότητα, γεγονός το οποίο συνέβαλε άμεσα στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής μου αλλά και στη διευκόλυνση πολλών άλλων θεμάτων.
Συνάντησα και γνώρισα πολλούς ανθρώπους,
έκανα φίλους, ορισμένοι εκ των οποίων έγιναν
και τα καλύτερα άτομα στη ζωή μου.
Εφτασε όμως ο καιρός να εγκαταλείψω αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους, και να πάω
προς άλλη κατεύθυνση. Να συνεχίσω μια πορεία,
εξαιτίας της οποίας διάνυσα τα πλέον επικίνδυ-

Ελία Σαριφί
ΕΝΑ ΑΓΌΡΙ με όρεξη
να κάνει συνεχώς πράγματα,
να συμμετέχει σε παρουσιάσεις,
συνεντεύξεις, μαθήματα και ό,τι
άλλο του προτείνει κανείς και
τον ενδιαφέρει. Στο κείμενό του
αυτό, μεταφέρει τον αναγνώστη
σε έναν τόσο ήρεμο και μαγικό
κόσμο. Ξαφνικά, σκοτάδι!
Ανατριχιαστική περιγραφή της
ζωής, μέχρι που... Πόλεμος!

Σε έναν πολύ μακρινό τόπο
ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻳﺎ ﺷﺭﻳﻔﯽ
ﻳﮑﯽ ﺑﻭﺩ ﻳﮑﯽ ﻧﺑﻭﺩ ﺯﻳﺭ ﮔﻧﺑﺩ ﮐﺑﻭﺩ ﭘﺳﺭﮐﯽ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ
،ﮐﺷﻭﺭی ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺩﻭﺭ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻝ ﭘﺩﺭ
 ﺩﺭ ﻫﻣﺳﺎﻳﮕﯽ ﺍﻭ.ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ ﺑﻭﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭘﺳﺭ ﻫﻡ ﺳﻥ ﻭ ﺳﺎﻝ
 ﺑﺎ ﻫﻡ ﺑﻪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻫﻡ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺧﻭﺑﯽ ﺑﻭﺩﻧﺩ.ﺍﻭ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺭﻓﺗﻧﺩ ﻭﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺭﺍﻏﺕ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ
ﭘﺳﺭک ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭ ﻣﯽ.ﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ
 ﻏﺫﺍﻳﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ،ﮔﺷﺕ ﻳﮏ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﮐﻭﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ
ﺧﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﮑﺎﻟﻳﻑ ﺍﺵ ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻭ ﺑﻌﺩ
 ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻁﺎﻳﯽ.ﭼﻭﻥ ﺩﻝ ﻫﺎی ﺑﺯﺭﮔﯽ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ
ﺳﺭ ﻣﯽ ﺯﺩ ﺩﻳﮕﺭ ﺷﺎﻥ ﮔﺫﺷﺕ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻥ
.ﺗﮑﺎﻟﻳﻔﺵ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻅﻬﺭ ﻫﺎ ﻫﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺯﺩ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﺵ
 ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍژﻩ ﺍی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻟﺧﻭﺭی ﻧﻣﯽ.ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﺷﺩ
ﺷﻧﺎﺧﺗﻧﺩ ﻣﯽ ﺷﺩ ﺩﻳﮕﺭی ﭼﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺗﻳﺎﻕ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ
 ﺩﺭ.ﻣﺷﮑﻝ ﺗﺎﻟﺵ ﻣﯽ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺷﮑﻝ ﺧﻭﺩﺵ ﺑﺎﺷﺩ
ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻳﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ ﻣﻳﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺭﺩﻡ ﺁﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﺧﻳﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ.ﺩﻋﻭﺍ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﻣﯽ ﮔﺭﻓﺕ
ﻣﻬﺭﺑﺎﻥ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻏﺩﻏﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﭼﺭﺧﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
 ﺩﺭ ﻓﮑﺭ ﺯﻣﻳﻥ ﺯﺩﻥ ﻭ ﭘﺎﻳﻳﻥ،ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﻫﻡ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﺑﻭﺩ
 ﺍﮔﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺩﺭ،ﮐﺷﻳﺩﻥ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﻧﺑﻭﺩﻧﺩ
 ﺻﻣﻳﻣﻳﺕ ﻭ ﻣﺣﺑﺕ، ﺁﺭﺍﻣﺵ،ﻳﮏ ﻓﺿﺎی ﭘﺭ ﺍﺯ ﺻﻠﺢ
 ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻣﻳﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺣﺎﮐﻡ ﺑﻭﺩ ﻭ ﻣﺭﺩﻡ ﺁﻥ.ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ
ﮐﺷﻭﺭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﻭ ﺧﻭﺷﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ
 ﺁﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﮐﺳﯽ ﺍﺯ ﮐﺳﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻭ، ﻫﻔﺗﻪ ﻫﺎ،ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ
 ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻳﺭﻭ ﻳﮏ ﮐﺗﺎﺏ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺑﻪ.ﮐﺳﯽ ﺍﺯ ﮐﺳﯽ ﮐﻣﺗﺭ ﻧﺑﻭﺩ
 ﺩﺭ.ﺍﺳﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺷﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﻪ ﻣﺣﺑﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﺩ
ﺳﺭﺍﺳﺭ ﻓﺿﺎی ﺁﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﻣﺣﺑﺕ ﻭ ﺻﻣﻳﻣﻳﺗﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻭﺍﻝ ﻣﯽ ﮔﺫﺷﺕ
......... ﺍﻳﻥ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
..........ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ

Του ΕΛΊΑ ΣΑΡΙΦΊ
ΜΙΑ ΦΟΡΆ και έναν καιρό, κάτω από
τον γαλάζιο ουρανό, ζούσε ένα αγόρι με
την οικογένειά του, σε έναν τόπο πολύ
μακρινό. Το αγόρι ζούσε με τη μάνα, τον
πατέρα και την αδελφούλα του. Το αγόρι αυτό είχε και ένα συνομήλικο φιλαράκι μιας γειτονικής οικογένειας. Μαζί
πήγαιναν σχολείο, μαζί γύριζαν και μαζί
έπαιζαν. Γύριζαν από το σχολείο, ξεκουράζονταν, έτρωγαν και μετά έκαναν τα
μαθήματά τους. Και οι δύο είχαν μεγάλη
ψυχή και συγχωρούσαν εύκολα ο ένας
τον άλλον. Και οι δύο μετά το πέρας των
μαθημάτων βοηθούσαν στις εργασίες τις
μανούλες τους.
Τα απογεύματα έβγαιναν έξω και
ήταν γεμάτες οι ώρες τους από παιχνίδια και χαρές. Δεν γνώριζαν στενοχώρια
και έλυναν τα μεταξύ τους θέματα τόσο
εύκολα, λες και δεν είχαν ποτέ προβλήματα. Αυτή η στάση αποτελούσε και τη
βασική αιτία που δεν μάλωναν ποτέ.
Ο κόσμος αυτού του τόπου ήταν τόσο
ευγενικός και τρυφερός που οι δύο φίλοι
ποτέ δεν σκέφτονταν να υποβαθμίσει ο
ένας τον άλλον. Είχαν μεγάλη αλληλεγγύη, τρυφερότητα και αγάπη μεταξύ
τους. Ζούσαν όλοι με τα ίδια όμορφα και
χαρούμενα θέματα και πράγματα.
Ολοι τους ήταν πιστοί μιας «βίβλου»
αυτού του μακρινού τόπου, με μια ονομασία που άρχιζε από αγάπη. Χρόνια
και καιροί περνούσαν με αυτή τη γλυκιά
«εμμονή». Αυτή η ιστορία συνεχίστηκε,
ώσπου μία μέρα…

Δείτε στο www.ddp.gr πώς μπορείτε να συμμετέχετε
Join us through our website www.ddp.gr

να μονοπάτια. Εάν
τότε, όταν δηλαδή
ξεκίνησα αυτόν τον
δρόμο, φαν ταζόμουν ότι θα έφτανα
Η ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ
εδώ που έφτασα
τώρα, η χαρά μου θα
εύχεται καλό και
ήταν απερίγραπτη.
ήρεμο ταξίδι στη
Τώρα όμως δεν είναι
Μαντινά και την
όπως πριν. Γι’ αυτή
οικογένειά της.
την πόλη και τους
Θα περιμένουμε
ανθρώπους της έχω
νεότερα από το
συναισθήματα και το
ταξίδι καθώς και
«αντίο» μού είναι αρτην άφιξή της
κετά δύσκολο.
στη Γερμανία στο
Εκλεισα στη βαεπόμενο φύλλο
λίτσα μου τις καλές
και τις κακές αναμας.
μνήσεις. Αναμνήσεις
οι οποίες «χτίστηκαν» στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, όπου τον
μεγαλύτερο ρόλο έπαιξαν άνθρωποι που επέδρασαν σημαντικά στη ζωή μου.
Η ζωή δεν είναι παρά ένα πέρασμα. Ο καθένας
πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να ξεπεράσει τα εμπόδια, είτε αυτά είναι εύκολα είτε δύσκολα, ακόμα και εάν είναι αναγκασμένος, όπως εγώ,
να εγκαταλείψει τον τόπο, τους αγαπημένους και
τις αναμνήσεις του. Ποτέ όμως δεν πρέπει κανείς
να σταματά την προσπάθεια.
Τέλος, χαιρετώ την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.

Μαντινά
Ζαφαρί
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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

The opinions
expressed in the articles of the newspaper «Migratory
Birds» are those of
their authors and
are not necessarily
those of the Network for Children’s
Rights, UNICEF, the
European Commission or the Rosa
Luxemburg Stiftung
– Office in Greece.

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

ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺟﺭﻳﺩﺓ »ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ« ﻳﻌﺑﺭﻭﻥ ﻋﻥ
، ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ،ﻣﺣﺭﺭﻳﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﻛﺱ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺭﺃﻱ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
.ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ
ﻧﻅﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﻧﻅﺭﺍﺕ
ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﻳﭻ ﺍﺟﺑﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
– ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ –ﻫﻳﻳﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﻓﺗﺭ ﻫﺎی ﺭﺯﺍ ﻟﻭﮔﺯﻡ ﺑﻭﺭگ
. ﻧﻳﺳﺕ
ﺍﺱ ﺍﺧﭘﺎﺭ "ﻣﮩﺎﺟﺭ ﭘﺭﻧﺩے" ﻣﻳں ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍے ﻧہ ﺗﻭ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ
ﻳﻭﺭﭘﯽ، ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮨﯽ ﻳﻭ ﺍﻳﻥ ﺁﻱ ﺳﯽ ﺍی ﺍﻳﻑ
ﮐﻣﻳﺷﻥ ﻳﺎ ﺭﻭﺯﺍﻟﮑﺳﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻔﻧﮓ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺁﻓﺱ ﮐﯽ ۔

If you use our newspaper for educational
purposes or as part of any other activity,
kindly let us know by emailing us at
migratorybirds@ddp.gr
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Ενα παιδί που στερήθηκε
την παιδική του ηλικία
Του ΜΟΥΡΆΝΤ ΑΓΙΈΝΤ

Τ

α παιδιά δεν είναι
τόσο αδύναμα όπως
νομίζετε. Tο παιχνίδι
δεν είναι η μόνη τους
ασχολία, αλλά μπορούν να προσφέρουν πολλά στην
κοινωνία για το μέλλον της. Ειδικά όσα παιδιά γεννήθηκαν στον
πόλεμο. Ξέρετε πόσα παιδιά στη
σημερινή εποχή έχουν γίνει ανάδοχοι των οικογενειών τους; Πόσα
παιδιά βρίσκονται πια μακριά από
τις οικογένειές τους, μόνο για να
επιβιώσουν; Πόσα από αυτά τα
παιδιά έχουν χάσει τους γονείς
τους, έμειναν ορφανά και σήμερα καλούνται να γίνουν ανάδοχοι
των μικρών αδερφών τους; Επίσης, πόσα παιδιά υποχρεώνονται
να σηκώσουν τα όπλα και να πολεμούν παρά τη θέλησή τους; Τα
παιδιά της σημερινής εποχής δεν
είναι απλά παιδιά, αλλά άντρες,
μαχητές και ανάδοχοι των οικογενειών τους.
Θα σας πω την ιστορία της παιδικής μου ηλικίας: Είμαι ένα παιδί
που δεν γνώρισε ποτέ τι σημαίνει
παιδική ηλικία, όμως δεν έχασα
την ελπίδα ούτε μια στιγμή, παρά
τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες τις οποίες βίωσα. Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό στην ύπαιθρο του Qamishli
(Khirbet al-Thib). Δεν έμαθα ποτέ
τι σημαίνει παιχνίδι, τι σημαίνει
χαρά και ακόμη δεν γνωρίζω τι σημαίνει παιδική ηλικία, λες και έχω
γεννηθεί σε λάθος εποχή.
Είμαι πια ο νεαρός που με ανάγκασαν η ζωή και ο πόλεμος να
εργαστώ από τα δώδεκά μου, για
να συντηρήσω την οικογένειά
μου, πηγαίνοντας ταυτόχρονα στο
σχολείο.
Θυσίασα τα παιδικά μου χρόνια
για τον πατέρα μου, τη μητέρα μου
και τα αδέρφια μου, γιατί ο πατέρας μου, που εξασφάλιζε την κάθε
μας ανάγκη, έμεινε χωρίς δουλειά λόγω του πολέμου στη Συρία.
Εχω δύο ανάπηρα αδέλφια, για τα
οποία έπρεπε να εξασφαλίζω ό,τι
χρειάζονται, και έναν τρίτο αδελφό
που αγνοείται από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, για τον οποίο δεν
γνωρίζει κανείς τίποτα. Είμαι ο
μόνος που βοηθά και στηρίζει την
οικογένεια, αν και είμαι ο νεότερος
από όλους.

Της ΦΑΤΙΜΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Η

οικογένεια είναι
το σημαν τικότερο σ τοι χείο
του κόσμου και
προσωπικά δοξάζω τον Θεό γι’ αυτή την
ευλογία. Η οικογένειά μου
με υποστήριζε πάντα, κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες - και (ειδικά) τις δύσκολες. Οι δικοί μου (γονείς/
οικογένεια) έχουν κάνει
πολλά για μένα. Πάντα με
καθοδηγούσαν ώστε να ξεχωρίζω τον καλό από τον
κακό δρόμο και φυσικά να
διανύω τον καλό.
Οταν ξεκινήσαμε την έκδοση της εφημερίδας μας και
είχαμε πολλούς επικριτές, οι
γονείς μου με ενθάρρυναν
και με υποστήριζαν δυναμικά. Μου κατέθεσαν τις δικές
τους εμπειρίες ώστε να μπορέσω να τις χρησιμοποιήσω
στη δική μου ζωή. Οι γονείς
μου είναι και οι καλύτεροί
μου φίλοι. Εάν είμαι επιτυχημένη σε αυτό που κάνω,
το οφείλω αποκλειστικά και
μόνο στην υποστήριξη και
την αγάπη των δικών μου.
Εάν δεν είχα την υποστήριξή
τους, ποτέ δεν θα μπορούσα
να συμμετάσχω στην έκδοση
της εφημερίδας. Φοβόμουν
την ήττα σε αυτόν τον δρόμο, αλλά εκείνοι μου έμαθαν
πως ακόμα και η αποτυχία
αποτελεί ένα δυνατό μάθημα για πρόοδο.

Μουράντ
Αγιέντ
Ο ΜΟΥΡΆΝΤ
από τη Συρία
είναι ντροπαλός και επιλεκτικός.
Οταν όμως
αποφασίσει
να μιλήσει ή
να γράψει, μεταμορφώνεται
σε έναν
χείμαρρο λέξεων, φράσεων
και ιδεών που
κανείς δεν μπορεί να σταματήσει.
Επρεπε να κρύψω τα δάκρυα, τη
θλίψη μου και να θάψω για πάντα
την παιδική μου ηλικία.
Επρεπε να το κάνω για τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τα
αδέρφια μου, ώστε να μην πέσουν
στην ανάγκη κανενός.
Εκανα όλες τις δουλειές που
ήταν διαθέσιμες, πήγαινα στο σχολείο το πρωί, δούλευα το μεσημέρι
και μελετούσα τη νύχτα.
Ακριβώς έτσι ήταν η ζωή μου,
ξέχασα ότι ήμουν παιδί και το μόνο
που ήθελα ήταν να βλέπω το χαμόγελο στα πρόσωπα των δικών μου
και τα κατάφερα παρά τον κόπο και
τις δυσκολίες.
Ημουν χαρούμενος, αλλά ο
πόλεμος και η μοίρα δεν με άφησαν να χαρώ έστω και μια τέτοια
ζωή. Ο πόλεμος με ανάγκασε να
πάρω την απόφαση να φύγω από
τη χώρα μου και να αφήσω πίσω
την οικογένειά μου σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και έτσι, έφυγα
στην ηλικία των δεκαπέντε ετών.
Αποφάσισα να πάω στην Τουρκία. Ολοι γνωρίζετε πως ο μόνος
τρόπος για να το κάνει κανείς είναι
να ταξιδέψει παράνομα.
Ακολουθούσα ατέλειωτες διαδρομές, που δεν γνωρίζει κανείς
αν θα πεθάνει ή θα ζήσει κατά τη
διέλευσή τους. Εκανα τρεις αποτυχημένες απόπειρες για να περάσω στην Τουρκία και τις τρεις

με τα πόδια. Περπατούσαμε 6
με 8 ώρες καθημερινά, αλλά οι
Τούρκοι στρατιώτες μάς έπιαναν
κάθε φορά. Χρησιμοποιούσαν βία
εναντίον μας, μας χτυπούσαν και
ύστερα ακολουθούσε η απέλαση
πάλι στη Συρία.
Την τέταρτη φορά κατάφερα
να περάσω στην Τουρκία, αλλά
η Τουρκία δεν ήταν το τέλος της
διαδρομής. Επρεπε να συνεχίσω
μέχρι να φτάσω στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα, όπου για άλλη μια
φορά έκανα δύο προσπάθειες να
περάσω με τα πόδια, αλλά οι Ελληνες στρατιώτες μάς έπιασαν και
μας έστειλαν πίσω στην Τουρκία.
Κοιμόμασταν στα δάση, τρώγαμε έντομα και περνούσαμε ατέλειωτες νύχτες στο κρύο και κάτω
από τη βροχή! Κρυβόμασταν σαν
αρουραίοι στις τρύπες, κάτω από
τα δέντρα. Ημασταν σαν τα εμπορεύματα που τα παζαρεύουν πωλητές και αγοραστές. Οι διακινητές
έλεγαν ο ένας στο άλλον: «Πόσο
παίρνεις για το κομμάτι;». Εμπορεύονται τις ανθρώπινες ζωές
όπως τα ζώα.
Στο τέλος δεν είχα άλλη επιλογή από τις «βάρκες του θανάτου»
και έτσι αποφάσισα να επιβιβαστώ
σε μία για να φτάσω στην Ελλάδα.
Ο,τι και να σας πω γι’ αυτή τη βάρκα δεν πρόκειται να αισθανθείτε
εκείνο τον φόβο και τη φρίκη που

Ημασταν σαν τα
εμπορεύματα που
τα παζαρεύουν
πωλητές και
αγοραστές.
Οι διακινητές
έλεγαν ο ένας
στο άλλον:
«Πόσο παίρνεις
για το κομμάτι;».
Εμπορεύονται
τις ανθρώπινες
ζωές όπως
τα ζώα

Μόνιμος προστάτης
Οι δικοί μου, παρά τις
πολύ δύσκολες συνθήκες
του καταυλισμού, μου στάθηκαν και μου δημιούργησαν μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα ώστε να μπορέσω να
αντεπεξέλθω με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις που είχα αναλάβει.
Τώρα επιθυμώ με αυτόν τον
τρόπο να τους ευχαριστήσω
για όλες τις θυσίες που έκαναν για μένα, για όλη τους
την αγάπη και καθοδήγηση.
Στην ουσία, οι γονείς παρακάμπτουν τις δικές τους
χαρές προκειμένου να συμπαρασταθούν σε μας για
την επίτευξη των στόχων
μας. Οπως έχει πει και ο
Ντέσμοντ Τούτου, ένας εκ
των πρωτεργατών της ειρήνης και μαχητής για τα
ανθρώπινα δικαιώματα της
Νότιας Αφρικής: «Εσείς δεν
επιλέγετε τις οικογένειές
σας, αλλά εκείνοι αποτελούν το δώρο του Θεού για
σας». Και εγώ, δοξάζω τον
Θεό για αυτό το πολύτιμο
δώρο και ελπίζω πως ώς
εδώ έχω καταφέρει να τους
δείξω την ευγνωμοσύνη
μου, έχω καταφέρει έστω
και στο ελάχιστο να αντεπεξέλθω στις προσδοκίες
τους και να τους έχω κάνει
υπερήφανους.

Φατιμά Χοσσαϊνί
Η ΦΑΤΙΜΆ, από τις πρώτες
συντάκτριες της εφημερίδας,
έγραψε το πρώτο της κείμενο
καθισμένη στα χώματα, κάτω
από τα δέντρα στον καταυλισμό του Σχιστού. Παρατήρησε
τις αντιδράσεις των γονέων
στο άκουσμα δημιουργίας
εφημερίδας από έφηβα κορίτσια από το Αφγανιστάν. Είδε
συμπεριφορές να αλλάζουν,
όπου οι αυστηροί πατεράδες
έγιναν οι πιο θερμοί υποστηρικτές των κοριτσιών. Ηταν για
όλους συγκλονιστικό!
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ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺭﻡ
ﻣﻥ ﻁﻔﻭﻟﺗﻪ
ﻋﺎﻳﺩ ﻣﺭﺍﺩ

ένιωθα, γιατί άλλο να το ακούς και
άλλο να το βιώνεις αργά και βασανιστικά.
Ηταν μια παγωμένη νύχτα,
γύρω στα μεσάνυχτα, ήμασταν
περίπου 25 άτομα σε μια μικρή
βάρκα, το μήκος της οποίας δεν
ξεπερνούσε τα τέσσερα μέτρα,
ανάμεσά μας υπήρχαν πολλές γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
Ανεβήκαμε στη βάρκα, εκείνη
τη στιγμή δεν σκεφτόμασταν την
Ευρώπη ούτε την καλύτερη ζωή,
αλλά τον θάνατο, τίποτα άλλο.
Ξεκίνησε η βάρκα να διασχίσει
τη θάλασσα και δεν ήταν ταξίδι
δύο ή τριών ωρών, αλλά κράτησε 6
συνεχόμενες ώρες, όπου ήμασταν
συνέχεια στη μέση της θάλασσας
και το μόνο που βλέπαμε γύρω μας
ήταν τα σκοτεινά και φονικά νερά
της. Της ίδιας θάλασσας που κατάπιε χιλιάδες ανθρώπους που επιχείρησαν να τη διασχίσουν πριν
από μας.
Κρατούσα το χέρι ενός μικρού
κοριτσιού, που ήταν μόλις τριών
ετών, και δεν θα ξεχάσω τα λόγια
του, όταν μου είπε: «Θείε, φοβάμαι». Δεν ξέρω πώς γνώριζε τον
φόβο! Της είπα: «Κλείσε τα μάτια
σου, μικρή μου, και προσευχήσου
στον Θεό να μη μας συμβεί κακό
μέχρι τις 6 το πρωί». Ευτυχώς,
φτάσαμε στην Ελλάδα ασφαλείς
μετά από 6 ώρες ταξιδιού στη φονική θάλασσα, αλλά ο δρόμος δεν
τελειώνει εδώ.
Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα
αλλά, λυπάμαι που το λέω, δεν
μπορώ να ζήσω σ’ αυτήν, όσο η
οικογένειά μου βρίσκεται ακόμη
σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση και
χρειάζεται τη στήριξή μου. Επίσης,
η ζωή στην Ελλάδα έχει γίνει πολύ
δύσκολη.
Αυτή είναι η ζωή των παιδιών
της Συρίας, του Αφγανιστάν, του
Πακιστάν, του Ιράκ και όλων των
χωρών που υποφέρουν από τον
πόλεμο. Είμαστε τα παιδιά του
πολέμου. Δεν γνωρίσαμε ειρήνη
και δεν ζήσαμε την παιδική μας
ηλικία. Μπορεί να είμαστε μικροί
στην ηλικία, αλλά ο πόλεμος μας
έκανε να φανούμε και να είμαστε
μεγαλύτεροι απ’ ό,τι είμαστε πραγματικά.
Ελπίζω να με ακολουθήσει η οικογένειά μου εδώ και εύχομαι να
ξανασμίξει το κάθε παιδί σύντομα
με την οικογένειά του.

ﺣﺎﻣﯽ ﻫﻣﻳﺷﮕﯽ

ﻓﺎﻁﻳﻣﺎ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﭼﻳﺯ ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺎﺳﺕ ﻭ ﻣﻥ ﺑﺧﺎﻁﺭ
 ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ. ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺍﻳﻥ ﻧﻌﻣﺕ ﺧﺩﺍ ﺭﺍ ﺳﭘﺎﺳﮕﺫﺍﺭﻡ
ﻣﻥ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻣﻪ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺯﻧﺩﮔﻳﻡ ﺑﺎ ﻣﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ
 ﻫﺭ ﻣﻭﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺗﻳﺎﺝ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﺩﺭ،ﺑﻭﺩﻧﺩ
ﮐﻧﺎﺭﻡ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺳﺧﺕ ﻭ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﺯﺣﻣﺕ ﮐﺷﻳﺩﻧﺩ ﻭ.ﺑﺣﺭﺍﻧﯽ
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻣﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﻣﺳﻳﺭ
ﺩﺭﺳﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺳﻳﺭ ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺩﻡ
 ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﻣﺎ ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ.ﺩﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺩﺭﺳﺕ ﺑﮕﺫﺍﺭﻡ
ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻟﺩﻳﻧﻡ ﻣﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺗﺷﻭﻳﻕ
 ﺁﻧﻬﺎ.ﻣﯽﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﻳﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺷﺩﻧﺩ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻥ ﮔﺫﺍﺷﺗﻧﺩ ﺗﺎ ﻣﻥ
ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﺍﺯ ﺗﺟﺭﺑﻳﺎﺗﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ
.  ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ ﻣﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ.ﮐﻧﻡ
ﺍﮔﺭ ﻣﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻡ ﻣﻭﻓﻕ ﻫﺳﺗﻡ ﻓﻘﻁ ﺑﺩﻟﻳﻝ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﻬﺎ
 ﺍﮔﺭ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺁﻧﻬﺎ.ﻭ ﻣﺣﺑﺕﻫﺎی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﺳﺕ
ﻧﺑﻭﺩ ﺷﺎﻳﺩ ﻣﻥ ﻫﺭﮔﺯ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ
 ﻣﻥ ﺍﺯ ﺷﮑﺳﺕ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﺩﺭ.ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻡ
ﺍﻳﻥ ﻣﺳﻳﺭ ﻣﯽﺗﺭﺳﻳﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺁﻣﻭﺧﺗﻧﺩ ﮐﻪ
ﺑﺎﻳﺩ ﺷﮑﺳﺕ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺳﺧﺗﯽ.ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺑﺭﺳﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﻣﺣﻳﻁﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﻏﺩﻏﻪ
ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ
 ﻭ ﻣﻥ ﺣﺎﻻ.ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﺣﻭ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻡ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﺯ ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺧﺎﻁﺭ
ﺗﻣﺎﻡ ﻓﺩﺍﮐﺎﺭیﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺗﺷﮑﺭ ﻭ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻭﺷﯽ ﻫﺎی.ﻗﺩﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﻧﻡ
ﺧﻭﺩ ﮔﺫﺷﺗﻧﺩ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﻣﺎﻥ
 ﻁﺑﻕ ﺟﻣﻠﻪ ﺩﺯﻣﻭﻧﺩ ﺗﻭﺗﻭ )ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ.ﺑﺭﺳﻳﻡ
ﺻﻠﺢ ﻭ ﺭﻫﺑﺭﺍﻥ ﺟﻧﺑﺵ ﺿﺩ ﺁﭘﺎﺭﺗﺎﻳﺩ ﺁﻓﺭﻳﻘﺎی
 »ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ:ﺟﻧﻭﺑﯽ( ﮐﻪ ﻣﻳﮕﻭﻳﺩ
 ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺩﻳﻪ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ،ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻧﻣﻳﮑﻧﻳﺩ
 ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻫﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ، ﻣﯽﺑﺎﺷﻧﺩ
« ﻭ ﻣﻥ ﺍﺯ ﺧﺩﺍ ﺑﺎﺑﺕ ﺍﻳﻥ ﻫﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ.ﺑﺎﺷﻳﺩ
ﺳﭘﺎﺳﮕﺫﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﻡ
ﺯﺣﻣﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺩﻭﺩی ﺟﺑﺭﺍﻥ ﮐﻧﻡ ﻭ ﺑﺎﻋﺙ
.ﺳﺭﺑﻠﻧﺩی ﻭ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭﺷﺎﻥ ﺷﻭﻡ

 ﻭﻻ ﻳﻘﺿﻭﻥ،ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﺿﻌﻔﺎء ﻛﻣﺎ ﺗﻅﻧﻭﻥ
 ﻓﻬﻡ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﻓﻌﻝ،ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﻘﻁ
ً  ﺧﺻﻭﺻﺎ،ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
 ﻓﻛﻡ ﻣﻥ،ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﻟﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺭﺏ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﻗﺗﻧﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺃﺻﺑﺣﻭﺍ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ
ﺃﺳﺭﻫﻡ! ﻭﻛﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﺿﺣﻭﺍ ﺑﻌﻳﺩﻳﻥ ﻋﻥ
ﺃﻫﻠﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻌﻳﺷﺗﻬﻡ! ﻭﻛﻡ ﻣﻥ ﻁﻔﻝ ﻣﺎﺕ ﺃﺑﻭﻳﻪ
ﻭﺃﺻﺑﺢ ﻳﺗﻳﻣﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻻً ﻋﻥ ﺇﺧﻭﺗﻪ ﺍﻟﺻﻐﺎﺭ! ﻭﻛﻡ
!ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻳﺣﻣﻠﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﺡ ﻭﻳﻘﺎﺗﻠﻭﻥ ﺭﻏﻣﺎ ﻋﻧﻬﻡ
 ﺑﻝ ﺭﺟﺎﻻ،ﻓﻸﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﺃﻁﻔﺎﻻ
.ًﻭﻣﻘﺎﺗﻠﻳﻥ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺃﺳﺭﻫﻡ ﺃﻳﺿﺎ
 ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ،ﺳﺄﺭﻭﻱ ﻟﻛﻡ ﻗﺻﺔ ﻁﻔﻭﻟﺗﻲ
 ﻟﻧﻧﻲ ﻟﻡ ﺃﻳﺄﺱ ﻣﻥ،ﻳﻌﺭﻑ ﻣﻌﻧﻰً ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ
 ﺭﻏﻡ ﻛﻝ ﻅﺭﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ،ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﻟﻭ ﻟﻠﺣﻅﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
.ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ
ﺃﻧﺎ ﻁﻔﻝ ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﻳﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻳﻑ
، ﻻ ﺍﻋﺭﻑ ﻣﻌﻧﻰً ﺍﻟﻠﻌﺏ،(ﺍﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ )ﺧﺭﺑﺔ ﺍﻟﺫﻳﺏ
 ﺑﻝ ﻻ ﺍﻋﺭﻑ ﻣﻌﻧﻰ،ﻭﻻ ﺍﻋﺭﻑ ﻣﻌﻧﻰً ﻟﻠﻔﺭﺡ
. ﻭﻛﺄﻧﻧﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﻁﺊ.ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 ﺃﺟﺑﺭﺗﻧﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺣﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ،ﺻﺭﺕ ﺷﺎ ًﺑﺎ
،ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺃﺳﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﻣﺭﻱ
.ﻭﻛﻧﺕ ﺃﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ
ﺿ ّﺣﻳﺕ ﺑﻔﺭﺣﺔ ﻁﻔﻭﻟﺗﻲ ﻷﺟﻝ ﺃﺑﻲ ﻭﺃﻣﻲ
 ﻷﻥ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺅ ﱢﻣﻥ ﻟﻧﺎ ﻛﻝ ﻣﺎ،ﻭﺃﺧﻭﺗﻲ
ً
ﻋﺎﻁﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﻅﺭﻭﻑ
 ﺃﺻﺑﺢ،ﻧﺣﺗﺎﺟﻪ
 ﻭﻟﺩﻱ ﺍﺧﻭﺍﻥ ﻣﻌﺎﻗﺎﻥ ﻳﺗﻭﺟﺏ،ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ
 ﻭﻟﺩﻱ ﺃﺥ ﺛﺎﻟﺙ ﻓﻘﺩﻧﺎﻩ،ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﺯﻣﻬﻡ
 ﻓﺄﻧﺎ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ، ﻭﻻ ﻳﻌﺭﻑ ﺃﺣﺩ ﺷﻳ ًﺋﺎ ﻋﻧﻪ،ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺭﺏ
 ﺭﻏﻡ ﻛﻭﻧﻲ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
.ﺍﻷﺻﻐﺭ ﺳﻧﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ
 ﻭﺃﻥ،ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺧﻔﻲ ﺩﻣﻭﻋﻲ ﻭﺣﺯﻧﻲ
، ﻷﺟﻝ ﺃﺑﻲ ﻭﺃﻣﻲ ﻭﺃﺧﻭﺗﻲ،ﺃﻭﺃﺩ ﻁﻔﻭﻟﺗﻲ ﺩﻭﻣًﺎ
 ﻋﻣﻠﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ.ﻭﺣﺗﻰ ﻻ ﺃﺩﻋﻬﻡ ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻷﺣﺩ
 ﻭﻛﻧﺕ ﺍﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻓﻲ،ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
. ﻭﺍﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻳﻝ،ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ ﻭﺍﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻳﺭﺓ
 ﻭﻧﺳﻳﺕ ﺃﻧﻧﻲ ﻁﻔﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻠﻣﻲ،ﻫﻛﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺣﻳﺎﺗﻲ
،ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ
.ﻭﺣﻘﻘﺕ ﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻌﺏ ﻭﺍﻟﻣﺷﻘﺔ
 ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻭﺍﻟﺯﻣﻥ ﻟﻡ َﻳ َﺩﻋﻭﻧﻲ،ﻛﻧﺕ ﻓﺭﺣً ﺎ
 ﻓﺄﺟﺑﺭﺗﻧﻲ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻋﻠﻰ،ﺃﻋﻳﺵ ﺣﺗﻰ ﻫﻛﺫﺍ ﺣﻳﺎﺓ
ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﻱ ﺑﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺗﺭﻙ ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﻓﻲ
 ﻓﻐﺎﺩﺭﺕ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،ﻭﺿﻌﻬﻡ ﺍﻟﺻﻌﺏ
 ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻭﻛﻠﻛﻡ ﺗﻌﺭﻓﻭﻥ.ﻋﺷﺭﺓ
.ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻟﻧﺎ ﺳﻭﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻟﻠﺳﻔﺭ
 ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻲ.ﺳﻠﻛﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ
ﻻ ﺗﺩﺭﻱ ﺇﻥ ﻛﻧﺕ ﺳﺗﻣﻭﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﻳﺵ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ
 ﻓﻛﺎﻧﺕ ﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻟﻠﻌﺑﻭﺭ ﺇﻟﻰ.ﺑﻬﺎ
 ﺣﻳﺙ، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﻣﺷﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ،ﺗﺭﻛﻳﺎ
 ﻟﻛﻥ،ً  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻭﻣﻳﺎ۸  ﺇﻟﻰ٦ ﻛﻧﺎ ﻧﻣﺷﻲ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ
،ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻷﺗﺭﺍﻙ ﻳﻣﺳﻛﻭﻥ ﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺭﺓ
 ﻭﻣﻥ، ﻭﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺿﺭﺑﻧﺎ،ﻭﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺿﺩﻧﺎ
.ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﺣﻳﻠﻧﺎ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺳﻭﺭﻳﺎ
 ﻟﻛﻥ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﺗﻣﻛﻧﺕ ﻣﻥ ﺩﺧﻭﻝ ﺗﺭﻛﻳﺎ
 ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﺻﻝ،ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ
 ﺣﻳﺙ ﻗﻣﺕ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ،ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
 ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ،ﺑﻣﺣﺎﻭﻟﺗﻳﻥ ﻟﻠﻌﺑﻭﺭ ﻣﺷ ًﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﻭﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻘﺑﺿﻭﻥ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻭﻳﺭﺣﻠﻭﻧﺎ ﻣﺭﺓ
.ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﻛﻳﺎ
 ﻭﻛﻡ،ﻧﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻛﻠﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺣﺷﺭﺍﺕ
!ﻗﺿﻳﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻳﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺱ ﻭﺗﺣﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭ
.ﻛﻧﺎ ﻧﺧﺗﺑﺊ ﻛﺎﻟﺟﺭﺫﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﻭﺗﺣﺕ ﺍﻷﺷﺟﺎﺭ
ﻛﻧﺎ ﻛﺎﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻳﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻣﻬﺭﺑﻳﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﻳﻥ
 "ﻛﻡ ﺗﺄﺧﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﺭ؟" ﻭﻳﺗﺎﺟﺭﻭﻥ ﺑﺄﺭﻭﺍﺡ:ﺃﺣﺩﻫﻡ
.ﺍﻟﺑﺷﺭ ﻛﺎﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ﺑﺎﻟﺩﻭﺍﺏ
،ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﺗﺑﻕ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺳﻭﻯ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻭﺕ
ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺭﻛﺏ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻷﺻﻝ ﺇﻟﻰ
 ﻓﻠﻥ، ﻭﻣﻬﻣﺎ ﻗﻠﺕ ﻟﻛﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ،ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
،ﺗﺷﻌﺭﻭﺍ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻟﺧﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﺭﺭﺕ ﺑﻪ
 ﻟﻳﺱ ﻛﻣﻥ،ﻷﻥ ﻣﻥ ﻳﺳﻣﻊ ﻋﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ
 ﻓﻔﻲ ﻟﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﻳﺎﻟﻲ ﺍﻟﺑﺭﺩ،ﻳﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﻟﺣﻅﺔ ﺑﻠﺣﻅﺔ
 ﻭﻛﻧﺎ، ﻭﻗﺩ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﻠﻳﻝ،ﺍﻟﻘﺎﺭﺹ
 ﺷﺧﺹ ﺭﺍﻛﺑﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻥ ﻗﺎﺭﺏ25 ﺣﻭﺍﻟﻲ
 ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻁﻭﻟﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﺗﺎﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻳﻧﻧﺎ،ﺻﻐﻳﺭ
 ﺭﻛﺑﻧﺎ،ﻧﺳﺎء ﻭﺃﻁﻔﺎﻝ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﻁﺎﻋﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻥ
 ﻭﻟﻡ ﻧﻛﻥ ﻧﻔﻛﺭ ﻟﺣﻅﺗﻬﺎ ﻻ ﺑﺄﺭﻭﺑﺎ ﻭﻻ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ
. ﺑﻝ ﺑﺎﻟﻣﻭﺕ ﻓﻘﻁ ﻻ ﻏﻳﺭ،ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩﺓ
 ﻟﻡ ﺗﻛﻥ،ﺍﻧﻁﻠﻕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ
 ﺍﺳﺗﻣﺭﺕ ﺭﺣﻠﺗﻧﺎ،ﺳﺎﻋﺗﻳﻥ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻌﺑﻭﺭﻩ
 ﻭﻛﻧﺎ ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ٦ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻻ ﻧﺭﻯ ﺳﻭﻯ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﻅﻠﻡ
 ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻠﺏ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻥ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺗﻝ
.ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻣﻣﻥ ﺳﺑﻘﻭﻧﺎ ﻟﻌﺑﻭﺭﻩ
ﻛﻧﺕ ﺃﻣﺳﻙ ﺑﻳﺩﻱ ﻁﻔﻠﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻋﻣﺭﻫﺎ
: ﻭﻟﻥ ﺃﻧﺳﻰ ﻛﻠﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﻳﻥ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻲ،ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ
!!"ﻋﻣﻭ ﺍﻧﺎ ﺧﺎﻳﻔﺔ" ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻛﻳﻑ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺧﻭﻑ
 ﻭﺍﺩﻋﻲ، "ﺃﻏﻣﺿﻲ ﻋﻳﻧﻳﻙ ﻳﺎ ﺻﻐﻳﺭﺗﻲ:ﻗﻠﺕ ﻟﻬﺎ
ﷲ ﺃﻻ ﻳﺻﻳﺑﻧﺎ ﺍﻱ ﻣﻛﺭﻭﻩ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ
."ﺻﺑﺎﺣً ﺎ
ﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﺣﻅ ﻭﺻﻠﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﺧﻳﺭ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺑﻌﺩ
. ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻘﺎﺗﻝ٦
 ﺃﺣﺏ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ،ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﻻ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
 ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺅﺳﻔﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻝ ﺑﺄﻧﻲ ﻻ ﺃﺳﺗﻁﻳﻊ،ﻛﺛﻳﺭً ﺍ
،ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻭﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻬﻡ ﺍﻟﺻﻌﺏ
.ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﺃﺻﺑﺢ ﺻﻌﺑﺔ ﺟ ًﺩﺍ
ﺗﻠﻙ ﻫﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻭﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ
.ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻭﺏ
ﻧﺣﻥ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻟﻡ ﻧﻌﺭﻑ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﻟﻡ ﻧﻌﺵ
.ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺟﻌﻠﺗﻧﺎ،ﻗﺩ ﻧﻛﻭﻥ ﺻﻐﺎﺭً ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻥ
.ﻧﻛﻭﻥ ﻭﻧﺑﺩﻭ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻋﻣﺭﻧﺎ
 ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺗﺋﻡ،ﺍﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺣﻕ ﺑﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﻧﺎ
.ﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻁﻔﻝ ﺑﻌﻳﺩ ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻗﺭﻳ ًﺑﺎ

8

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Σ

υγχαρητήρια για την
υπέροχη δουλειά που
κάνετε. Tα φύλλα σας
αποπνέουν έναν άρτιο
επαγγελματισμό.
4ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης

Στοιχεία
απολογισμού
30

Να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά
μας για την εξαίρετη πρωτοβουλία
και δράση σας, τα «Αποδημητικά
Πουλιά».
6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

19
8

Let us take this opportunity to
congratulate you on the initiative
and all the hard work we know it
requires. We would very much like
to give to the TEEN SPIRIT Facility
for unaccompanied teenagers the
chance to participate.
Nostos
This is so beautifully done. We
would love to republish two of these
stories on Refugees Deeply
Refugees Deeply

νέοι
δημοσιογράφοι

Σας στέλνω σε μορφή PDF το ρεπορτάζ που κάναμε όταν βρεθήκατε
στα Χανιά με θέμα την εφημερίδα
που βγάζετε.
Προσωπικά απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας.
Ελπίζω να είστε καλά και να συνεχίσετε την προσπάθειά σας!
Με εκτίμηση
Δημήτρης Μαριδάκης
«Χανιώτικα Νέα» - Δημήτρης
Μαριδάκης

30 κορίτσια

(14-18 χρόνων)

συνεντεύξεις

64 αγόρια

(14-18 χρόνων)

φύλλα
εφημερίδας

8

εθνικότητες:
Συρία, Αφγανιστάν,
Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν,
Αλβανία, Γεωργία,
Ελλάδα

31

...Με απεριόριστο θαυμασμό για τη
δουλειά που κάνετε με την εφημερίδα, θέλουμε να ζητήσουμε να μας
δώσετε το δικαίωμα αναδημοσίευσης κειμένων...
Dragonera Rossa.gr

φεται από νέους ανθρώπους, αλλά
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Το
λέω εγώ που είμαι 68... Αύριο θα
πάω με το φύλλο στο γηροκομείο
της πόλης μας (Ιεράπετρα) και θα
τους διαβάσω το άρθρο για την Επιτυχία. Είναι καταπληκτικό!
Σας ευχαριστώ όλους σας! Να κυνηγάτε τα όνειρά σας!
Σουζάννε Χαλικιά

94

εβδομαδιαίες
συναντήσεις

That is a great media that shows
the great work that Network for
Children’s Rights is doing.
In AYRE we feel so glad for being a
small part of this project.
AYRE

Ολοι εμείς από τη μη κυβερνητική
οργάνωση More Mosaic στη Σουηδία θα θέλαμε να εκφράσουμε
τα θερμά μας συγχαρητήρια για
την υπέροχη δουλειά που κάνετε
όσον αφορά την έκδοση «Αποδημητικά Πουλιά». Δεν θα υπήρχε
καλύτερος τρόπος να περιγραφεί
η καθημερινότητα των προσφύγων
από τις προσωπικές μαρτυρίες και
αυτή τη γλαφυρή καταγραφή αληθινών γεγονότων από τους ίδιους
τους πρόσφυγες που αγγίζουν την
καρδιά κάθε αναγνώστη. Επιπλέον,
κατά την άποψή μας αυτό το ένθετο
δίνει τη δυνατότητα σε αναγνώστες
όπως εμείς να έχουμε την εικόνα όχι
μόνο για το τι βιώνουν οι άνθρωποι
αυτοί αλλά και για τα συναισθήματά
τους, καθώς δίνει την αφορμή να
αναθεωρήσουμε τα δεδομένα ακόμη και για τη δική μας ζωή.
Με εκτίμηση,
Η ομάδα τής More Mosaic

Μάιος 2018

ραδιοφωνικές
εκπομπές του Ράδιο
Πικραλίδα

6

1
1
4

γλώσσες: φαρσί,
αραβικά, ουρντού,
ελληνικά, αγγλικά,
ισπανικά

24
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application
βίντεο

επισκέψεις

εκδηλώσεις
(2 συναντήσεις
με γονείς, 1 Info
Day, Ημέρες
Δημοσιογραφίας)

διαδραστικά
εργαστήρια

Σχέδιο της Μίρνα Ασλάν

Σχόλια και εντυπώσεις

Διάβασα το κείμενό σας για το τετράγλωσσο παραμύθι «Το μικρό
Εγώ είμαι Εγώ» στο τεύχος των
«Αποδημητικών Πουλιών» του Ιανουαρίου 2018. Σας ευχαριστώ
πολύ. Είμαι η μεταφράστριά του στα
ελληνικά και ενδιαφέρομαι πάρα
πολύ να φτάσει σε όλα τα μικρά
προσφυγόπουλα.
Για οποιαδήποτε βοήθεια-συνεργασία θελήσετε είμαι στη διάθεσή
σας.
Με εκτίμηση για τη δουλειά σας και
το περιοδικό.
Αναστασία Καλαντζή-Αζιζι
Με την επιστολή μας αυτή θα θέλα-

με να σας ευχαριστήσουμε θερμά
για την ευγενική προσφορά σας
σε ενημερωτικό υλικό και συγκεκριμένα εφημερίδων που αφορούν
τα ζητήματα των προσφύγων, με
την οποία συμβάλλετε στην κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και
εκπαίδευσης των παιδιών που φιλοξενούμε στη Δομή Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΦΡΙΞΟΣ»
της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη
και καθιστάτε δυνατή την πρόσβασή τους σε θεμελιώδη δικαιώματά
τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύετε τη
λειτουργία των κοινωνικών δομών
και προγραμμάτων της ΑΡΣΙΣ. […]

ΑΡΣΙΣ-Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΦΡΙΞΟΣ»

Παρακαλούμε δεχτείτε τις θερμές
ευχαριστίες μας για την εξαιρετική παρουσίαση των θεμάτων που
σχετίζονται με τα δικαιώματα του
παιδιού, καθώς και με την έκδοση
της εφημερίδας «Τα Αποδημητικά
Πουλιά» [...] στο πλαίσιο της Θεματικής μας Εβδομάδας, την Πέμπτη
10-5-2018.
Με εκτίμηση
Δημήτρης Καλαϊτζίδης
Διευθυντής Γυμνασίου Νέου
Φαλήρου

[...] Συγχαρητήρια άλλη μια φορά
για την ωραία δουλειά που κάνετε
και με μεγάλη χαρά η Οργάνωση Γη
να σας υποστηρίξει όσο το δυνατόν
περισσότερο.
Οργάνωση Γη
Χάρηκα πολύ που συνομίλησα μαζί
σας αλλά πολύ περισσότερο χαίρομαι για τα παιδιά που έρχονται σε
επαφή μαζί σας! Συγχαρητήρια.
Πέτρος Γκολεστάνι
Γεια σας!
Διάβασα την εφημερίδα σας του
Μαρτίου και ενθουσιάστηκα και
συγκινήθηκα πολύ! Μπορεί να γρά-

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ
ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ

Φατιμά και
Σαμιρά Ρεζάι

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.

ﻓﺎﻁﻣﻪ ﺻﺩﺍﻗﺕ
ﺑﻧﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻭ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺭ
ﺭﻭﺯ ﺑﺩﺗﺭ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﮐﻭﺩک ﻭ
ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺗﮑﺭﺍﺭ ﺑﻪ
ﻣﺭگ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻣﺭﺩﻣﺎﻥ ﻣﻅﻠﻭﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﻫﻳﭻ
ﺟﺎی ﺩﻧﻳﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﮐﺷﻭﺭ
 ﺍﻧﻬﺎ ﻫﻡ.ﻫﻣﺳﺎﻳﻪ ﻭ ﻫﻣﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﭘﻧﺎﻩ ﻣﻳﺑﺭﻧﺩ
ﻗﺑﻭﻝ ﻧﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻭ ﻫﻳﭻ ﮔﻭﻧﻪ ﺗﻭﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ
 ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻣﺟﺑﻭﺭی ﺑﺭﺍی، ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﻧﺟﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻧﺷﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﻳﻥ
ﺳﻔﺭ ﭘﺭ ﺧﻁﺭ ﻭ ﻭﺣﺷﺗﻧﺎک ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩی ﺁﻥ
ﮐﻪ ﺑﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﭘﻧﺎﻩ ﺑﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﻭﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺭﮐﻳﻪ ﻣﻳﺎﻳﻧﺩ
ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺷﺎﻥ ﻣﺳﺩﻭﺩ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭ ﺗﻣﺎﻡ
. ﺍﻣﻳﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﻳﺩ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻝ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺩﺭ ﺗﺭﮐﻳﻪ ﻫﻣﻪ ی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺷﻳﺭ
ﮐﻧﺎﺭﻩ ﻫﺎی ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺭﺍﺑﻪ ﻫﺎ،ﺧﻭﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ
ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻡ ﮔﺭﺳﻧﮕﯽ ﻭ ﺗﺷﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮐﻪ ﺭﺣﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ
ﺭﻭﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﮑﻧﻧﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﻭﻟﺕ ﺗﺭﮐﻳﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻳﭻ ﺗﻭﺟﻪ
ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻳﺗﺷﺎﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﺭ
ﻣﯽﮔﺭﺩﺍﻧﺩ ﻭ ﻓﮑﺭﺷﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺟﻠﻭی
. ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺍﻳﺎ ﺍﮔﺭ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﺟﺎﻧﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺩ ﺁﻳﺎ ﺧﻭﺩ
ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ
ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ !؟
ﺧﻭﺏ ﻣﺟﺑﻭﺭﻧﺩ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺟﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﻭ ﺑﭼﻪ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ
ﺍﻳﻥ ﺭﺍﻩ ﭘﺭ ﺧﻁﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯽﻓﻬﻣﻧﺩ ﮐﻪ ﺭﺳﻳﺩﻥ
ﻳﮏ ﺩﺭ ﻫﺯﺍﺭ ﺍﺳﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻡ ﺑﻪ
. ﺍﻣﻳﺩ ﻓﺭﺩﺍﻳﯽ ﺑﻬﺗﺭ ﻭ ﺍﻳﻧﺩﻩ ﺍی ﺩﺭﺧﺷﺎﻥ
ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﻓﮑﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺭﺣﻡ ﮐﻧﻳﺩ
ﺍﻳﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﺑﺩﺑﺧﺗﯽ ﺭﺍ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﺗﺎ ﻋﻣﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ
. ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺷﻣﺎﺑﮕﺫﺭﺍﻧﻧﺩ
ﻫﻣﺎﻧﻧﺩ ﺩﻳﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﺳﺎﻳﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 ﺩﺭ ﻳﮏ۲۰۱۸/۴/۲۲ ﻣﻳﮕﻭﻳﻧﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ﻧﻔﺭ ﺭﺍ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻭ ﺑﻳﺵ۵۷ ﺟﻣﻠﻪ ی ﺍﻧﺗﻬﺎﺭی ﺟﺎﻥ
. ﺍﺯ ﺻﺩ ﻫﺎ ﺯﺧﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﻧﻔﺭ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﺩﺍﺭ۵۷ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺩ ﺍﻳﻥ
ﻣﻳﮑﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺻﺩ ﻫﺎ ﺯﺧﻣﯽ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ
. ﺑﺭ ﻣﻳﮕﻳﺭﺩ ﻭ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺗﻬﺎی ﻭ ﮐﺷﺗﻥ ﮐﺷﺗﻥ
ﺍﻳﺎ ﺍﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺗﺣﺎﺭی ﻫﺎ ﻭ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻣﺭﺩﻡ ﮐﺷﻭﺭ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺗﺎﺩ ﺍﻳﻥ ﻗﺩﺭ
ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻫﻣﻳﻥ ﻁﻭﺭ ﺑﻭﺩ ؟

ﺧﺎﻁﺭﻩ ی ﺟﺷﻥ ﺳﺎﻟﮕﺭﺩ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺎﻁﻣﻪ ﻭ ﺳﻣﻳﺭﺍ ﺭﺿﺎﻳﯽ
ﺑﺭﺍی ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ
 ﺣﺭﻑ، ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﭘﻳﻭﺳﺗﻳﻡ
ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ
ﺷﻧﻳﺩﻩ ﺑﻭﺩﻳﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
. ﻋﺿﻭ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺑﺎﺷﻳﻡ
ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻣﺎﻥ
ﺑﻪ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﺯﺭگ ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺭﻓﺗﻳﻡ ﻭﻗﺗﯽ ﺭﺳﻳﺩﻳﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺗﻭﺟﻪ
ﺷﺩﻳﻡ ﺁﻣﺩﻥ ﻣﺎ ﻣﺻﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺟﺷﻥ
.ﻳﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺕ
ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺵ ﺣﺎﻝ ﺷﺩﻳﻡ ﺍﺯ ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﮔﺭﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﺧﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﺎﻥ
ﻭ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺑﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ
.ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺑﺯﺭگ
ﮔﺭﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﻧﺎﺭ ﻫﻡ
 ﻧﻭﺷﺗﻧﺩ ﺍﺯ، ﺗﻼﺵ ﮐﺭﺩﻧﺩ،ﺑﻭﺩﻧﺩ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﺳﺭﮔﺫﺷﺕ ﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺯ
ﺳﺧﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﻳﺷﺎﻥ ﮐﺷﻳﺩﻧﺩ
ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﻡ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻫﯽ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ
ﻫﻣﻪ ﻣﺎﻥ ﺳﺧﺗﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﺷﻳﺩﻳﻡ ﺩﺭ
ﺯﻧﺩﮔﻳﻣﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ
ﺧﻼﺻﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺳﺭﮔﺫﺷﺕ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺑﻪ
.ﮔﻭﺵ ﺟﻬﺎﻧﻳﺎﻥ ﺑﺭﺳﺎﻧﻳﻡ

Το πρόγραμμα συνίσταται:

Η μετανάστευση και οι αντίξοες
συνθήκες του Αφγανιστάν
Της ΦΑΤΙΜΈ ΣΕΝΤΑΓΆΤ

Ο

ι συνθήκες ζωής χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα
στο Αφγανιστάν θέτοντας
σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές
χιλιάδων παιδιών, νέων και
των οικογενειών τους. Πολλοί εξ αυτών,
οι οποίοι δεν έχουν πλέον πού την κεφαλήν κλίναι, προσφεύγουν στο γειτονικό
και ομόγλωσσο Ιράν. Εκεί δεν τους καλοδέχονται, δεν τους δίνεται η πρέπουσα
σημασία και οι άνθρωποι αναγκάζονται
να επιχειρήσουν, με ρίσκο τη ζωή τους
όπως και των παιδιών και των οικογενειών τους, τη μεγάλη κίνηση, το τρομακτικό και ριψοκίνδυνο ταξίδι. Οταν όμως
φτάνουν στην Τουρκία, βρίσκουν όλα τα
σύνορα κλειστά και η ελπίδα τους εξανεμίζεται.
Στην Τουρκία πολλές οικογένειες, ακόμη και με νεογέννητα παιδιά, κοιμούνται
στους δρόμους και στα πεζοδρόμια και
σε πολλές περιπτώσεις υποφέρουν από
δίψα και πείνα. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle, περιμένουν

να ανταποκριθούν οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και η Ε.Ε., και να τους σώσουν,
αλλά η τουρκική κυβέρνηση αδιαφορεί
πλήρως και σε πολλές περιπτώσεις τους
επαναπατρίζει, με το σκεπτικό ότι αυτή
η κίνηση θα εμποδίσει την περαιτέρω

Φατιμέ Σενταγάτ
Η ΜΙΚΡΉ της παρέας, η γνωστή
μας Φατιμέ Τζουν, αν τη ρωτήσεις
πόσο χρονών είναι, 12 θα σου πει.
Αυτή είναι η απάντησή της από
το 2016 που την ξέρουμε. Κάθε
φορά η ίδια. Μας κάνει να γελάμε
και να σκεφτόμαστε πως όσο κι
αν δεν το θέλουμε, μεγαλώνουμε
καθημερινά! Η Φατιζούν έβγαλε τη
μαντίλα, πάει σχολείο και ο πατέρας
της καμαρώνει γι’ αυτήν σε κάθε
συνάντηση γονέων της ομάδας μας.
Σύντομα τα κείμενά της θα είναι
απευθείας γραμμένα στα ελληνικά.

αύξηση της ροής των μεταναστών.
Το ερώτημα είναι εάν οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονταν ασφάλεια, θα έθεταν τη
δική τους ζωή αλλά και των παιδιών τους
σε κίνδυνο κατ’ αυτόν τον τρόπο; Είναι
ολοφάνερο ότι θέτουν τον εαυτό τους και
τα παιδιά τους σε τόσο μεγάλο κίνδυνο,
αποκλειστικά και μόνο με την ελπίδα για
ένα καλύτερο αύριο.
Ας σκεφτούμε ανθρώπινα, ας αντιληφθούμε τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι επωμίζονται τα μύρια όσα
προκειμένου να δουν μια μικρή λάμψη
χαράς και ευτυχίας κοντά σας.
Είδαμε και α κούσαμε πως στις
22.4.2018 χάθηκαν 57 ζωές και εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τρομοκρατική επίθεση. Γνωρίζετε γι’ αυτούς
τους 57 νεκρούς και πόσες οικογένειες
πενθούν ή γνωρίζετε για τους εκατοντάδες τραυματίες και πόσες οικογένειες
υποφέρουν; Κάθε μέρα εκτελούν, δολοφονούν. Εάν αυτή η φονική επίθεση που
σημειώθηκε στο Αφγανιστάν είχε συμβεί
σε άλλη χώρα, η αντίδραση της διεθνούς
κοινότητας θα ήταν ίδια;

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.

