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Δωρεάν με την «Εφημερίδα των Συντακτών»
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THE YELLOW DAYS

Κάτι παραπάνω
από ένα φεστιβάλ
BACK TO SCHOOL

THE YELLOW DAYS

More than
a festival
BACK TO SCHOOL

Ενας πρόσφυγας
στο ελληνικό σχολείο
MOViEMENT FILM FESTIVAL

Το μεταναστευτικό και
το προσφυγικό σε πρώτο πλάνο
Γιατί κάποιοι Ευρωπαίοι
θεωρούν ότι είμαστε
ευτυχισμένοι στις χώρες τους;

MOViEMENT FILM FESTIVAL

A close-up of the migrant
and refugee crisis

ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

Οκτώβριος 2019

ﺭﺍﻩ ﻓﺭﺍﺭ) ﺁﺯﺍﺩ ﮨﻭﻧﮯ
ﮐﯽ ﺭﺍﻩ( ﮐﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﻳں
ﺟﻳﺳﺎﮐہ ،ﻣﻭﺳﻡ ﺧﺯﺍں ﮐﺎ ﻣﻁﻠﺏ ﺍﻳﮏ ﻧﺋﯽ ﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﮨﮯ۔ ﺟﺱ
ﻣﻳں ﮐﭼﻬ ﻟﻭگ ﻭﺍﭘﺱ ﺍﺳﮑﻭﻝ ﺟﺎﻧﺎ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ،ﺍﻭﺭ
ﮐﭼﻬ ﺑﮩﺗﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﮐﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﻳں ﺩﻭﺳﺭے ﻣﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎ ﺭﺥ
ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﺳﯽ ﻁﺭﺡ ،ﺣﺎﻝ ﮨﯽ ﻣﻳں ﮨﻣﺎﺭی ﮢﻳﻡ ﮐﮯ ﮐﭼﻬ
ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺑﻬﯽ ﻳﮩﺎں ﺳﮯ ﺭﺧﺻﺕ ﮨﻭ ﮔﺋﮯ ،ﺍﻭﺭ ﺍﺳﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮨﻡ
ﻳﮩﺎں ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺧﺑﺭﻭں ﮐﻭ ﺑﮯﭼﻳﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ
ﺩﻳﮑﻬ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔ ﺟﺏ ﮨﻡ ،ﺁپ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻬ ﻣﻳں ﺗﻬﺎﻣﮯ ﮨﻭﺋﮯ ﺍﺧﺑﺎﺭ
ﭘﺭ ﮐﺎﻡ ﮐﺭ ﺭﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻭ ﺍﺱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﺩﻭﺩ ﻣﻳں
ﺭﻭﺯﺍﻧہ ﺩﺭﺟﻧﻭں ،ﺑﻠﮑہ ﺳﻳﮑڑﻭں ﮐﯽ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻣﻳں ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں
ﮐﯽ ﺁﻣﺩ ﮨﻭ ﺭﮨﯽ ﺗﻬﯽ۔
ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﮯ ﺍﺱ ﻣﺳﺋﻠﮯ ﻣﻳں ﺁپ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ
ﮨﻭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺳﻠﻭک ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﮨﻣﺎﺭے ﻧﻘﻁہ ﻧﻅﺭ ﮐﻭ
ﭘڑﻫﻳں ﮔﮯ۔ ﭘﻬﺭ ﺁپ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﯽ ﻳﻭﺭپ ﻣﻳں ﭘﮩﻧﭼﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺩ ﮐﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﯽ ﺣﻘﻳﻘﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﻬﯽ ﭘڑﻫﻳں ﮔﮯ۔ ﻳﻭ
ﺍﻳﻥ ﺍﻳﭻ ﺳﯽ ﺁﺭ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﻳہ ﺭﭘﻭﺭٹ ﮐﮯ ﻣﻁﺎﺑﻕ ،ﺩﻧﻳﺎ ﺑﻬﺭ ﻣﻳں
ﺁﺩﻫﮯ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﺳﮑﻭﻝ ﮐﯽ ﻋﻣﺭ ﮐﮯ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﺑﭼﮯ
ﺍﺳﮑﻭﻝ ﻧﮩﻳں ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺗﻭ ﮨﻡ ﺍﺱ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﻣﻳں ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺳﮯ
ﺗﻌﻠﻕ ﺭﮐﻬﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﻳﮏ ﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻡ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﻳﺎﻥ
ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺍﺳﮑﻭﻝ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻠﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻡ ﮐﻭ ﮐﻥ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ ﮐﺭﻧﺎ ﭘڑﺍ۔
ﺗﺎﮨﻡ  ،ﮨﻡ ﭘﻳﭼﻬﮯ ﻧﮩﻳں ﮨﮢﺗﮯ۔ ﮨﻣﺎﺭے ﺍﻧﺩﺭ ﻋﻠﻡ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ
ﮐﺎ ﺟﺫﺑہ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮐﮩﻳں ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮨﮯ۔ ﮨﻡ ﺍﻥ ﺳﺎﺋﻧﺱ ﺩﺍﻧﻭں ﮐﮯ
ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻟﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں ،ﺟﻥ ﮐﯽ ﻁﺭﺡ ﮨﻡ ﺑﻧﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﺱ
ﮐﮯ ﻋﻼﻭﻩ ﮨﻣﺎﺭی ﺯﻧﺩﮔﻳﻭں ﮐﻭ ﻣﺗﺎﺛﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮢﮑﻧﺎﻟﻭﺟﯽ
ﮐﯽ ﺗﺭﻗﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﻬﯽ ﻟﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﮨﻡ "ﻳﻠﻭ ڈےﺱ" ﻣﻳﻠﮯ ﻣﻳں ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻣﻳﻠﮯ ﮐﮯ
ﻣﻧﺗﻅﻣﻳﻥ ﺳﮯ ﺍﭘﻧﯽ ﺛﻘﺎﻓﺕ ﮐﻭ ﺩﻭﺳﺭے ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺑﺎﻧﮢﻧﮯ
ﮐﯽ ﺍﮨﻣﻳﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﺎﺕ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﮨﻡ "ﻣﻭﻭﻳﻣﻧٹ ﻓﻠﻡ
ﻓﻳﺳﮢﻳﻭﻝ )ﺗﺣﻭﺍﺭ(" ﮐﮯ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﮨﻳں ﺟﺱ ﻣﻳں ﮨﻡ ﺍﻳﺳﯽ ﻓﻠﻣﻳﻭں
ﮐﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ ﺟﻭ ﺁپ ﺍﮐﺗﻭﺑﺭ ﮐﮯ ﺁﺧﺭ ﻣﻳں ﺍُﺩﻫﺭ ﺩﻳﮑﻬ
ﺳﮑﻳں ﮔﮯ۔ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺳﺎﺗﻬ ﮨﻡ ﺍﺱ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﮯ ﺁﺧﺭی
ﺻﻔﺣﮯ ﮐﻭ ﺍﭘﻧﮯ ﭘﻳﻐﺎﻣﺎﺕ ،ﺧﺎﮐﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﯽ ﭘﺳﻧﺩﻳﺩﻩ
ﺗﺻﺎﻭﻳﺭﻭں ﺳﮯ ﺑﻬﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﺱ ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌہ ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﺍﺧﺑﺎﺭ
ﮐﺎ "ﺁﺧﺭی ﺧﺎﻟﻳﺻﻔﺣہ" ﻗﺎﺋﻡ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﺍﻭﺭ ﭼﻭﻧﮑہ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﺭﺟﺣﺎﻥ ﺍﺑﻬﯽ ﺍپ ڈﻳٹ ﮐﺭﻧﮯ ﭘﺭ ﮨﮯ ،ﺗﻭ ﺍﺏ
ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﻭﻳﺏ ﺳﺎﺋٹ ﺗﻳﺎﺭ ﮐﺭﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔ ﺟﻭﺁپ
 migratorybirds.grﭘﺭ ﻣﻼﺣﻅہ ﮐﺭ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔

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

Εάν χρησιμοποιείτε
την εφημερίδα μας
στην εκπαιδευτική
σας διαδικασία ή σε
οποιαδήποτε άλλη
δράση, παρακαλούμε ενημερώστε
μας με ένα mail στο
@migratorybirds
ddp.gr
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Δήμητρα Καϊσίδη
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Ζάχρα Σεϊκί
Κιμ
Μαχντιά Χοσσαϊνί
Μορτεζά Ραχιμί
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Καλλιόπη Καρούση
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ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ
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ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ

Ρέι Τοράμπι
Σαάμ Νουρ Ζαντ

ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΉ
ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ
ΑΠΌ ΑΡΑΒΙΚΆ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ

Χισάμ Ομάρ
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ΑΠΌ ΟΎΡΝΤΟΥ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΆ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΟ

Αλί Χαμζά Ναουάζ

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΎΛΗΣ

Ελιάς Σαριφί
ΛΟΓΌΤΥΠΟ

Δημήτρης Γαζής
Μιχάλης Παπαντωνόπουλος
ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ

Λουίζα Καραγεωργίου
ΔΊΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ

Αλκαμένους 11Β, Στ. Λαρίσης
Τηλ. 210-8846590
www.ddp.gr
email diktio@ddp.gr

ﺍﺧﺑﺎﺭ۔
ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے۔

ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ی ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ

ﺻﺣﻳﻔﺔ
ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ

ﺍﺩﺍﺭﺗﯽ ﺑﻭﺭڈ:

ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻫﺎی ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻣﻳﺭﺗﻭ ﺳﻳﻣﻧﻳﺩﻭ

ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ:
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﻣﻳﺭﺗﻭ ﺳﻳﻣﻳﻭﻧﻳﺩﻭ

ﮔﺭﻭﻩ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﺍ ﮐﺎی ﺳﻳﺩی
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ
ﺯﻫﺭﺍ ﺷﻳﺧﯽ
ﮐﻳﻡ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻣﺭﺗﺿﯽ ﺭﺣﻳﻣﯽ
ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﺣﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ
ﻧﺩﺍ ی
ﻋﻣﺭ ﺁ
ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺷﻳﺧﯽ

ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ:
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﺍ ﻛﺎﻳﺳﻳﺩﻱ
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﻲ
ﺯﻫﺭﻩ ﺷﻳﺧﻲ
ﻛﻳﻡ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﻣﺭﺗﺿﻰ ﺭﺣﻳﻣﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﺍﺣﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ
ﻣﺣﺳﻥ ﻣﺭﺯﺍﻱ
ﻧﺩﺍ
ﻋﻣﺭ
ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺷﻳﺧﻲ

ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
ﮐﺎﻟﻴﻮﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭﻭﺳﯽ  ,ﻣﻴﺮﺍﻧﺪﺍ
ﻭﺗﻴﮑﻴﻮﺗﯽ

ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ
ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ:
ﻛﺎﻟﻳﻭﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺳﻲ ,ﻣﻳﺭﺍﻧﺩﺍ ﭬﺎﺗﻛﻳﻭﺗﻲ

ﻣﮩﺩﻳہ ﺣﺳﻳﻧﯽ۔
ﻣﻳﺭﺗﻭ ﺳﻣﻳﻭﻧﻳﺩﺅ۔
ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺍﺭ:
ﺩﻳﻣﺗﺭﺍ ﮐﺎﺋﺳﻳﺩی۔
ﺍﻟﻳﺎ ﺷﺭﻳﻔﯽ۔
ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺷﻳﺧﯽ۔
ﮐﻳﻡ۔
ﻣﮩﺩﻳہ ﺣﺳﻳﻧﯽ۔
ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﺣﻣﺎﻧﻲ۔
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ۔
ﻣﺣﺳﻥ ﻣﻳﺭﺯﺍﺋﯽ۔
ٰ
ﻣﺭﺗﺿﯽ ﺭﺣﻳﻣﯽ
ﻧﺩﺍ ﻭﺍﺋﯽ۔
ﻋﻣﺭ ﺍے۔
ﺯﮨﺭﻩ ﺷﻳﺧﯽ۔
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﻣﻳں
ﺗﺭﺟﻣہ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﮐﮯ
ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﻳں ﺗﺭﻣﻳﻡ:
ﮐﻠﻳﻭﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭﺳﯽ ,ﻣﻳﺭﺍﻧﺩﺍ
ﻭﺍﺗﮑﻳﻭﺗﯽ۔
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺳﮯ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ/ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی
ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺭﻋﮑﺱ ﺗﺭﺟﻣہ
ﺍﻭﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻣﺗﻥ ﮐﯽ ﺁﺧﺭی
ﺗﺭﻣﻳﻡ:
ﺭﻳﮯ ﺗﺭﺍﺑﯽ ,ﺳﺎﻡ ﻧﻭﺭﺯﺍﺩ۔
ﻋﺭﺑﯽ ﺳﮯ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ
ﮐﮯ ﺑﺭﻋﮑﺱ ﺗﺭﺟﻣہ ﺍﻭﺭ
ﻋﺭﺑﯽ ﻣﺗﻥ ﮐﯽ ﺁﺧﺭی ﺗﺭﻣﻳﻡ:
ﺣﺷﺎﻡ ﻋﻣﺭ۔

ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺯ
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ/ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﻭ
ﺑﺭ ﻋﮑﺱ:
ﺭﺿﺎ ﺗﺭﺍﺑﯽ ،ﺳﺎﻡ ﻧﻭﺭﺯﺍﺩ

ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﻣﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ\ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ:
ﺭﺋﻲ ﺗﻭﺭﺍﺑﻲ
ﺳﺎﻡ ﻧﻭﺭ ﺯﺍﺩ

ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺗﻥ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺭﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ
ﺑﺭﻋﮑﺱ:
ﺣﺳﺎﻡ ﻋﻣﺭ

ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﻭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ:
ﻫﺷﺎﻡ ﻋﻣﺭ

ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺗﻥ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﻭ
ﺑﺭﻋﮑﺱ:
ﻋﻠﯽ ﺣﻣﺯﻩ ﻧﻭﺍﺯ
ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﮑﺎﺳﯽ:
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ

ﺍﺭﺩﻭ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﺍﻭﺭ ﺍﺱ
ﮐﮯ ﺑﺭﻋﮑﺱ ﺗﺭﺟﻣہ ﺍﻭﺭ
ﺍﺭﺩﻭ ﻣﺗﻥ ﮐﯽ ﺁﺧﺭی ﺗﺭﻣﻳﻡ:
ﻋﻠﯽ ﺣﻣﺯﻩ ﻧﻭﺍﺯ۔

ﭼﺎپ ﻟﻭﮔﻭ
ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﭘﺎﭘﺎﺩﻭ ﭘﻭﻭﻟﻭﺱ –
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﮔﺎﺯﻳﺱ

ﻓﻭﮢﻭﮔﺭﺍﻓﺭ:
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ۔

ﺻﻔﺣﻪ ﺑﻧﺩی
ﻟﻭﻳﻳﺯﺍ ﮐﺎﺭﺍ ﻳﻭﺭﮔﻳﻭ

ڈﻳﺯﺍﺋﻧﺭ:
ﻟﻭﻳﺯﺍ ﮐﺎﺭﺍﻳﻭﺭﻳﮕﺋﻳﻭ۔

ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﻻﺭﻳﺳﻳﺱ ،ﺁﻟﮑﺎﻣﻧﻭﺱ
ﺷﻣﺎﺭﻩ 11ﺏ
 : 2108846590ﺗﻠﻔﻥ
www.ddp.gr
email: diktio@ddp.gr

ﻋﻼﻣﺎﺕ )ﻟﻭﮔﻭﺯ(:
ﺩﻳﻣﺗﺭی ﻏﺎﺯﻳﺱ۔
ﻣﻳﺣﺎﻟﻳﺱ ﭘﺎﭘﺎﺩﻭﻧﻭﭘﻭﻟﺱ۔

ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﻭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻧﺻﻭﺹ
ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ:
ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺯﺓ ﻧﻭﺍﺯ
ﻣﺻﻭﺭﻭﻥ:
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﻲ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺷﻌﺎﺭ:
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﻏﺎﺯﻳﺱ
ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﺑﺎﺑﺎﺩﻭﺑﻭﻟﻭﺱ
ﻣﺻﻣﻣﻭﻥ:
ﻟﻭﻳﺯﺍ ﻛﺎﺭﺍﻳﻭﺭﻏﻳﻭ
ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﻧﻭﺱ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ ۱۱B
ﻣﺣﻁﺔ ﻻﺭﻳﺳﺎ
ﺗﻳﻠﻳﻔﻭﻥ2108846590 :
ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ:
www.ddp.gr
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲdiktio :
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migratorybirds@ddp.gr
ﺍﻻﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺻﺣﻳﻔﺔ "ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ"
ﺗﻣﺛﻝ ﻛﺎﺗﺑﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺗﻌﺑﺭ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺭﺍء ﺷﺑﻛﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻁﻔﻝ , UNHCR,ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ -ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ,
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ,ﺃﻭ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ.
ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻣﻁﺭﺡ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ »ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ« ﺍﺯ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺳﺕ ﻭ ﻟﺯﻭﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﺑﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ،ﮐﻣﻳﺳﺎﺭﻳﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ ﻣﺗﺣﺩ ،ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﻟﻭﮐﺯﺍﻣﺑﻭﺭگ  -ﺩﻓﺗﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ،ﺩﺑﻳﺭﺧﺎﻧﻪ ﻋﻣﻭﻣﯽ
ﺑﺭﺍی ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﻠﻧﺩ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻫﻳﭻ ﻧﻅﺭی ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ .
ﺍﺧﺑﺎﺭ "ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے" ﮐﮯ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻣﻳں ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺩﻩ ﺭﺍﺋﮯ ﺣﻭﺩ ﺍﻥ ﮐﮯ
ﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺿﺭﻭﺭی ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ﮐہ ﺍﺱ ﻣﻳں ﻧﻳﮢﻭﺭک ﻓﻭﺭ ﭼﻠڈﺭﻥ
ﺭﺍﺋﮢﺱ ،ﻳﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﻳﺳﭻ ﺳﯽ ﺁﺭ ،ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮕﺫﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻳﻔﮢﻧﮓ ﮐﺎ
ﺩﻓﺗﺭ" ،ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﮐﺎ ﺟﻧﺭﻝ ﺳﻳﮑﺭﮢﺭﻳٹ" ،ﻳﺎ ﺍﻭﭘﻥ ﺳﻭﺳﺎﺋﮢﯽ ﻓﺎﻭﻧڈﻳﺷﻥ ،ﻳﺎ ﭘﻬﺭ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻣﻭﺟﻭﺩ ﮨﺎﻟﻳﻧڈ ﮐﺎ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧہ ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭں۔
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Οι απόψεις που διατυπώνονται στα
άρθρα της εφημερίδας «Αποδημητικά
Πουλιά» εκφράζουν τους συντάκτες
'αυτών και δεν αντικατοπτρίζουν κατ
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θινόπωρο, λοιπόν, που σημαίνει νέα ξεκινήματα.
Κάποιοι επιστρέφουν στο
σχολείο, κάποιοι ξεκινούν
για άλλες χώρες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Ετσι και κάποια
από τα μέλη της ομάδας μας έφυγαν το
τελευταίο διάστημα, ενώ όσοι είμαστε
εδώ παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις στο προσφυγικό. Δεκάδες, άλλοτε
εκατοντάδες, πρόσφυγες, έφταναν καθημερινά στην Ελλάδα όσο εμείς ετοιμάζαμε το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας.
Σε αυτό θα διαβάσετε την άποψή
μας για τους τρόπους με τους οποίους

Αναζητώντας σημεία φυγής

αντιμετωπίζεται το προσφυγικό στην
Ελλάδα. Θα διαβάσετε επίσης πώς είναι πραγματικά η ζωή των προσφύγων
στην Ευρώπη. Πρόσφατη έκθεση της
Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες δείχνει ότι περισσότερα από
τα μισά παιδιά πρόσφυγες σχολικής ηλικίας σε όλο τον κόσμο δεν πηγαίνουν
στο σχολείο. Εμείς σας περιγράφουμε
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας
μαθητής από το Αφγανιστάν όταν κατα-

ﺩﺭ ﺟﺳﺗﻭ
ﻧﻘﻁﻪ ﻫﺎی ﭘﻧﺎﻩ ﺟﻭی
 ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻳﮕﺭﺩﻧﺩ. ﭘﺎﻳﻳﺯ ! ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺎ
ﺑﻌﺿﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﮐﺷﻭﺭ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺭ ﻣﻳﺭﻭﻧﺩ ﺩﺭ ﺟﺳﺗﻭﺟﻭی
 ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﮔﺭﻭﻩ ﻣﺎ ﻧﻳﺯ. ﻳﮏ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﻬﺗﺭ
 ﻧﻅﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻫﻣﻪ ی ﻣﺎ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺧﺑﺭ ﻫﺎی. ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﺍﻭﺍﺧﺭ ﺭﻓﺗﻧﺩ
 ﺩﻩ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺩ ﮐﻪ ﺻﺩ ﻫﺎ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ ﻫﺭ. ﺟﺩﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﻫﺳﺗﻳﻡ
ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
 ﺩﺳﺗﺗﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻳﻡ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺻﻔﺣﻪ ﻫﺎ ﭘﺱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ
 ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ. ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻧﻳﺩ
ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﻳﻭ. ﻧﻪ ﺍﺳﺕ.ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﭼﮓ
ﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﻧﻳﻣﯽ ﺍﺯ ﺑﭼﻪ ﻫﺎی ﺯﺳﺭ ﺳﻥ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ
 ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ. ﻧﻣﻳﺭﻭﻧﺩ
ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯی ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻣﻭﻓﻕ
ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭﻭﺩ.
 ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻣﻳﻝ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﺑﻪ. ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻳﭼﻭﻗﺕ ﺭﻫﺎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ
 ﺍﺯ ﭘژﻭﻫﺷﮕﺭﺍﻥ ﻣﻳﻧﻭﻳﺳﻳﻡ ﮐﻪ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺍﻟﮕﻭ. ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻫﻣﻳﺷﻪ
 ﻭ ﺗﮑﻧﻭﻟﻭژی ﺷﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻳﺎﺕ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎ. ﻫﺳﺗﻧﺩ
 ﺧﻁﺭﻧﺎک ﺍﺳﺕ.
ﺍﺯ ﻓﺳﺗﻳﻭﺍﻝ ﻳﻠﻭ ﺩی ﺩﻳﺩﺍﺭ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺻﺣﺑﺕ
ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺍﻫﻣﻳﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﻓﺭﻫﻧﮕﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ
ﻣﻧﺗﻅﺭ ﻓﺳﺗﻳﻭﺍﻝ ﺳﻳﻧﻣﺎﻳﯽ ﻣﻭﻳﻣﻧﺕ ﻭ ﻓﻳﻠﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ. ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ
 ﺻﻔﺣﻪ ی ﺁﺧﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻳﺎﻡ. ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﮐﺗﺑﺭ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ
ﻫﺎ ﭘﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﺑﺎ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﺻﺎﻭﻳﺭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﻭ ﺑﺩﻳﻥ
 ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺻﻔﺣﻪ ی ﺁﺯﺍﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﭼﻭﻥ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻳﺯ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺁﺑﺩﻳﺕ ﺑﺎﺷﻳﻡ ﺻﻔﺣﻪ ﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻳﺩﻥ ﮐﻧﻳﺩ

Η ΈΚ ΔΟΣΗ του παρόν τος
φύλλου της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» δημιουργήθηκε από το Δίκτυο για τα
Δικαιώματα του Παιδιού με την
υποστήριξη της Yπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Ιδρύματος Ρόζα
Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας, της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς, του Open Society
Foundations και της Πρεσβείας
της Ολλανδίας στην Ελλάδα.
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﻣﻥ
ﺟﺭﻳﺩﺓ "ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ
ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﻭﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺷﺅﻭﻥ
 ﺭﻭﺯﺍ، ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ
 ﻣﻛﺗﺏ ﻓﻲ- ﺷﺗﻳﻔﺗﻭﻧﻎ
 ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ
ﻭﺳﻔﺎﺭﺓ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ ﻓﻲ
.ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ

φέρει να πάει σχολείο στην Ελλάδα. Δεν
το βάζουμε κάτω όμως. Εχουμε όρεξη για
γνώση, όσο ποτέ. Γράφουμε για επιστήμονες που είναι για μας πρότυπα, αλλά
και για τις τεχνολογικές εξελίξεις που
επηρεάζουν τη ζωή μας.
Επισκεπτόμαστε το φεστιβάλ «The
Yellow Days» και μιλάμε με τους διοργανωτές για τη σημασία που έχει το να
μοιράζεσαι την κουλτούρα σου με άλλους
ανθρώπους. Ανυπομονούμε για το Φε-

 ﺍﻟﺑﺣﺙSearching for
 ﻋﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏescape routes

 ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻳﻌﻭﺩ، ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ،ﻫﺎ ﻧﺣﻥ ﻭﻗﺩ ﺁﺗﻰ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﺧﺭﻳﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻭﺁﺧﺭﻭﻥ ﻳﺑﺩﺅﻭﻥ ﺭﺣﻠﺔ
 ﻫﻛﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺑﻌﺽ.ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺣﻳﺎﺓ ﺃﻓﺿﻝ
ﺃﻋﺿﺎء ﻓﺭﻳﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻭﺑﻘﻳﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻫﻧﺎ ﻧﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﻠﻕ ﺷﺩﻳﺩ
 ﻋﺷﺭﺍﺕ ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻣﺋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ.ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻠﺟﻭء
ﻳﺻﻠﻭﻥ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺑﺎﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﻳﻥ ﻳﺩﻳﻛﻡ ﺍﻵﻥ.
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺳﻭﻑ ﺗﻘﺭﺍﻭﻥ ﺭﺍﺋﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﺑﻬﺎ
 ﺃﻳﺿﺎ ﻧﻛﺗﺏ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻓﻲ،ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ
 ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ،ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
 ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥU.N. ﻳﺛﺑﺕ ﺃﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻧﺻﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻘﺻﺭ
 ﻛﻣﺎ ﺳﻭﻑ ﻧﺻﻑ.ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﻳﺩﺭﺳﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻧﻅﺎﻣﻳﺔ
ﻟﻛﻡ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﻣﻥ ﺃﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﺎ ﻧﺟﺢ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺣﻕ ﺑﻣﺩﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺳﺗﺳﻠﻡ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﺣﺏ
 ﺳﻧﻛﺗﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻧﻌﺗﺑﺭﻫﻡ ﻗﺩﻭﺓ ﻟﻧﺎ ﻭﺍﻳﺿﺎ ﻋﻥ.ﺍﻟﻔﺎﺋﻕ ﻟﻠﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ.
.ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻙ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ
 ﻭﻧﺗﺣﺩﺙYellow Days ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ
Moviement ﻧﺗﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ
ﻭﻧﻘﻭﻡ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﻻﻓﻼﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﻣﺷﺎﻫﺩﺗﻬﺎ ﻫﻧﺂﻙ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ
ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ.
ﺁﺧﺭ ﺻﻔﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﻧﻣﻼﻫﺎ ﺑﺎﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ
ﻧﻌﺟﺏ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻧﻧﺷﺊ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺣﺭﻩ ﺑﺎﻟﺟﺭﻳﺩﺓ.
ﻭﻷﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﺣﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺻﻔﺣﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
migratorybirds.gr

ﻧﺳﺧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
"ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺗﻭﺳﻁ
ﺷﺑﮑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﺗﻬﻳﻪ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺗﻭﺳﻁ
ﮐﻣﻳﺳﺎﺭﻳﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻝ
،(UNHCR) ﻣﺗﺣﺩ
ﺻﻧﺩﻭﻕ "ﺭﻭﺍ
ﻟﻭﮐﺯﺍﻣﺑﻭﺭگ" ﺩﺭ ﺩﻓﺗﺭ
 ﺩﺑﻳﺭﺧﺎﻧﻪ ﻋﻣﻭﻣﯽ،ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﻠﻧﺩ
ﺩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﯽ
.ﺷﻭﺩ

στιβάλ Κινηματογράφου Moviement και
επιλέγουμε ταινίες που μπορείτε να δείτε
εκεί στα τέλη Οκτωβρίου. Την τελευταία
σελίδα τη γεμίζουμε με μηνύματα, σκίτσα
και εικόνες που μας αρέσουν και καθιερώνουμε έτσι την «ελεύθερη σελίδα» της
εφημερίδας.
Κι επειδή έχουμε κι εμείς μια τάση για
ανανέωση, ετοιμάζουμε την ιστοσελίδα
μας, την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε
στο migratorybirds.gr

‘ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﭘﺭﻧﺩے’ ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﺎ
ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﯽ
،ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ
ﺟﺱ ﮐﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭﺍﻳﻥ ﺍﻳﭻ
 ﺍﻭﭘﻥ،(UNHCR) ﺳﯽ ﺁﺭ
،ﺳﻭﺳﺎﺋﮢﯽ ﻓﺎﺅﻧڈﻳﺷﻥ
ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﮐﮯ ﺟﻧﺭﻝ
 ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں،ﺳﻳﮑﺭﻳﮢﺭﻳٹ
ﻣﺟﻭﺩ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻳﻔﮢﻧﮓ
Rosa Luxemburg )
( ﮐﮯ ﺩﻓﺗﺭ ﺍﻭﺭStiftung
 ﮐﯽ،ﮨﺎﻟﻳﻧڈ ﮐﮯ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧہ
ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔

THE PRESENT edition
of the newspaper ‘Migratory Birds’ is produced
by the Network for Children’s Rights and supported by UNHCR, the
Rosa Luxemburg Stiftung
– Office in Greece, the
General Secretariat for
the Youth, the Open Society Foundations and the
Embassy of the Netherlands in Greece.

AND SO AUTUMN has arrived and with it,
new beginnings. A return to school for some, a
departure for another country in search of a better life for others. Some members of our team
have left recently, while the rest of us listen anxiously to the latest news on the refugee crisis.
While we were preparing this issue of our newspaper, dozens, sometimes hundreds, of refugees
were arriving in Greece on a daily basis.
In this issue you will read what we think of
the way the refugee crisis is being handled in
Greece. You will also read what life is really like
for a refugee in Europe. A recent report of the
UNHCR states that more than half of school-age
refugees around the world do not attend school.
We describe the difficulties faced by an Afghan
student when he does manage to go to a school
in Greece.
Yet, we refuse to give up. Our thirst for knowledge remains undiminished. We write about scientists, role models for us, and about technological advances that influence our lives.
We visit The Yellow Days festival and speak
with the organisers about the importance of
sharing one’s own culture with others. We look
forward to the Moviement Film Festival and we
select a few films for you to watch there at the
end of October. We fill the back page with messages, sketches, and pictures that we like, thus
inaugurating the “free page” of the paper.
And because we too are inclined to reinvent
ourselves, we are in the process of preparing our
website, which you can visit at migratorybirds.gr

Δείτε στο www.ddp.gr
πώς μπορείτε να συμμετέχετε
Join us through our website
www.ddp.gr
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 Why do someﺭﺍ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻣﺎ ﺩﺭ
 European people thinkﮐﺷﻭﺭﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻳﻡ ؟
that we are happy
?in their countries
neighbours. But I have security.
No, I forgot again, I don’t even
have security. I have no security,
when a German politician proudly announces that "I have returned 69 Afghan immigrants to
their country” on the occasion of
his 69th birthday. One of these
young people, who had spent 8
years in Germany, committed
suicide. Can I be happy in a continent where politicians play with
?the life of a migrant like this

Put yourself in my shoes.
I haven’t had the opportunity to choose where I
want to live
I don’t like the fact that you
think your governments are giving their taxpayer’s money to
us and if I look good it’s thanks
to your tax money but when I
don’t look good, then I’m just a
dirty and smelly migrant. Think
about it: Didn’t you pay taxes before your migrants entered your
countries? Then you’re not paying the taxes for me. I was willing
to live in a peaceful country and
pay millions in taxes, in order to
have a nationality, just to have a
small piece of land on this Earth
to call “home”. If you think I’m
happy living in a country that
is not mine and getting a small
monthly financial support in my
account, while I’m accountable
for everything I buy, then you
should think twice.
Put yourself in my shoes. I
haven’t had the opportunity to
choose where I want to live for
a long time. Sometimes I don’t
even have the right to sit on a
bus seat. Sometimes my children don’t have the right to attend school for months. Would
you like to be in my place, to

BY MAHDIA HOSSAINI

I

s the Earth vast? Is there
?enough room for everyone
?Are these questions childish
If a child asks you these questions you will most likely tell
them: “Yes my child, the Earth is
vast and there is enough room
for everyone. Look my child, we
all live on this Earth in joy and
happiness”. Yet if these were
the questions of a young girl like
me, then what would be your
answer? If the answers are the
same, I will not be able to just
smile like the child. I will tell you:
If the Earth was vast and there
was enough room for everyone,
then it would not be divided into
pieces, borders would not exist,
there would not be My country
and Your country. I would tell you
“it’s not important where you’re
from, what’s important is that
we are all citizens of this Earth”.
These words are funny for me,
just like a slogan. I will tell you
that the Earth was vast, but we,
humans, cut it into big and small
pieces, made it our own. I will
tell you that I don’t even own a
small piece of this vast Earth. If
we are all citizens of the Earth
and nationality is not important,
then why the first question that
comes to mind when you see me
?”?is “where are you from
What is painful is the fact that
you think that a migrant is truly
happy and comfortable in your
countries, but this is not true.
No one is happy to leave their
homeland, the land where they
were born, grew up in and had
their first experiences in. No one
is happy to leave their beloved
ones behind and leave. I don’t
feel happy because some of the
people whose city I live in are
not happy with my presence. I
only have security. Well, actually
no! These days I don’t even have
security anymore. I’m not happy,
because these days my neighbours are not happy to be my

ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺑﭘﺭﺩﺍﺯﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻳﺵ ﻣﻠﻳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻡ ،ﻗﻁﻌﻪ ﺍی ﮐﻭﭼﮏ
ﺩﺭ ﺭﻭی ﺯﻣﻳﻥ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺑﺗﻭﺍﻧﻡ ﺁﻧﺭﺍ ﻭﻁﻥ ﺑﻧﺎﻣﻡ  .ﺍﮔﺭ
ﺯﻣﻳﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺯﺭگ ﺍﺳﺕ؟ ﺟﺎ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﻣﻪ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ
ﻓﮑﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﻡ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭی
ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺳﻭﺍﻟﻬﺎی ﺑﭼﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍی ﺍﺳﺕ ؟
ﮐﻪ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻧﻳﺳﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺎﭼﻳﺯی ﮐﻪ ﻫﺭ ﻣﺎﻩ
ﺍﮔﺭ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻟﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﺑﭘﺭﺳﺩ ،ﻣﻁﻣﺋﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﺩﻭﻟﺕ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺑﻡ ﻣﻳﺭﻳﺯﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﺯ ﻣﻥ
ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﮔﻔﺕ :ﺁﺭی ﮐﻭﺩﮐﻡ ،ﺯﻣﻳﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺯﺭگ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺭﺳﻳﺩ ﻭ ﺟﻭﺍﺑﮕﻭﻳﯽ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ،ﭘﺱ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺟﺎی ﻣﻥ
ﻫﻣﻪ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺑﻳﻥ ﻓﺭﺯﻧﺩﻡ ﻣﺎ
ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺣﻕ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﺣﻝ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺗﻬﺎ
ﻫﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻡ ﺭﻭی ﺯﻣﻳﻥ ﺑﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﻭ ﺧﻭﺷﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ.
ﻧﺩﺍﺭﻡ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺗﯽ ﺣﻕ ﻧﺷﺳﺗﻥ ﺑﺭ ﺭﻭی ﺻﻧﺩﻟﯽ ﺍﺗﻭﺑﻭﺱ ﺭﺍ
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻟﻬﺎ ،ﺳﻭﺍﻟﻬﺎی ﻣﻥ ،ﻳﮏ ﺩﺧﺗﺭ ﺟﻭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺩ،
ﻫﻡ ﻧﺩﺍﺭﻡ ،ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﻡ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺩﺭ ﻣﺩﺍﺭﺱ
ﭼﻪ ﺟﻭﺍﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺧﻭﺍﻫﯽ ﺩﺍﺩ؟ ﺍﮔﺭ ﺟﻭﺍﺑﻬﺎﻳﺕ ﻫﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺩ
ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ.ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭی ﺟﺎی ﻣﻥ ﺑﻭﺩی ﻭ ﻣﺩﺍﻡ ﺗﺭﺱ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﮔﻔﺗﯽ ،ﻣﻥ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﻫﻣﭼﻭﻥ ﮐﻭﺩﮐﺕ ﺩﺭ ﻗﺑﺎﻝ ﺟﻭﺍﺑﻬﺎی
ﺩﺍﺷﺗﯽ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﻣﺗﺭﻭ ﺍﻳﺳﺗﺎﺩﻩ ﺍی ﺷﺎﻳﺩ ﮐﺳﯽ ﺗﻭ ﺭﺍ
ﻟﺑﺧﻧﺩ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺩﻫﻡ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻭ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﮔﻔﺕ :ﺍﮔﺭ ﺯﻣﻳﻥ ﺑﺯﺭگ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺭﻳﻝ ﭘﺭﺗﺎﺏ ﮐﻧﺩ .ﺁﻳﺎ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﯽ ﺟﺎی ﻣﻥ ﺑﻭﺩی ﻭ
ﺑﻭﺩ ﻭ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﮐﻧﺎﺭ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺧﻭﺷﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﻧﺩ
ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺑﻳﺩﺍﺭ ﺷﺩﻥ ﭼﮏ ﮐﺭﺩﻥ
ﻫﺭﮔﺯ ﺁﻧﺭﺍ ﻗﻁﻌﻪ ﻗﻁﻌﻪ ﻭ ﻣﺭﺯﺑﻧﺩی ﻧﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﻫﺭ ﻗﻁﻌﻪ ﺍﺧﺑﺎﺭﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﺩﺭ ﻗﺑﺎﻝ ﭘﻧﺎﻫﺟﻭﻳﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻣﻼﺕ
ﺍی ﺭﺍ ﮐﺷﻭﺭ ﻣﻥ ﻭ ﮐﺷﻭﺭ ﺗﻭ ﻧﻣﯽ ﻧﺎﻣﻳﺩﻧﺩ .ﺑﻪ ﺗﻭ ﺧﻭﺍﻫﻡ
ﻓﺎﺷﻳﺳﺗﯽ ﺑﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺗﯽ ﺩﺍﻧﺳﺗﻥ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎی
ﮔﻔﺕ،ﺟﻣﻠﻪی "ﺍﻫﻝ ﮐﺟﺎﻳﯽ ﻣﻬﻡ ﻧﻳﺳﺕ ،ﻣﻬﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﺭﻓﺗﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎی ﺍژﻩ ،ﺑﺎﺷﺩ.
ﻫﻣﻪ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩ ﺯﻣﻳﻥ ﻫﺳﺗﻳﻡ  ".ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﻣﺛﻝ ﻳﮏ ﺟﻣﻠﻪ ﻁﻧﺯ
ﺁﺭی ،ﻫﻣﻪ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺑﺭ ﺭﻭی ﻫﻣﻳﻥ ﺯﻣﻳﻥ ﺑﺯﺭگ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺗﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺕ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺗﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﺳﺕ .ﺑﻪ ﺗﻭ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﮔﻔﺕ ﺯﻣﻳﻥ
ﺍﺳﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﻬﺎ ﺳﺭ ﺩﺭ ﻧﻳﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ  .ﻣﻥ
ﺑﺯﺭگ ﺑﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻁﻌﺎﺕ ﮐﻭﭼﮏ ﻭ ﺑﺯﺭگ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻧﻳﺳﺗﻡ ،ﻣﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻣﻥ ﻫﺳﺗﻡ .ﻣﻥ ﺍﺯ ﻧﺎ ﺍﻣﻧﯽ،ﻣﻥ ﺍﺯ
ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺩﺍﻧﺳﺗﻳﻡ .ﺑﻪ ﺗﻭ ﺧﻭﺍﻫﻡ
ﺟﻧﮓ ،ﻣﻥ ﺍﺯ ﮐﺷﺗﻪ ﺷﺩﻥ ،ﻣﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﭘﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺕ ﺣﺗﯽ ﺗﮑﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺯﺭگ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻥ ﻧﻳﺳﺕ
ﺍﺯ ﺻﻠﺢ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻳﺎﻭﻳﺯﻧﺩ،ﻣﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ
.ﺍﮔﺭ ﻫﻣﻪ ﺳﺎﮐﻥ ﺯﻣﻳﻥ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﻭ ﻣﻠﻳﺕ ﻣﻬﻡ ﻧﻳﺳﺕ ،ﭘﺱ ﭼﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺭﻭﺳﯽ ﺑﺭﺍﺩﺭﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻧﺗﺣﺎﺭی ﺑﻪ ﻋﺯﺍ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺷﻭﺩ ،ﻣﻥ ﺍﺯ
ﺩﻳﺩﻥ ﻣﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺳﻭﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺭﺳﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ،ﺍﻫﻝ
ﺍﻳﻧﮑﻪ ﮐﻭﭼﮑﺗﺭﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻡ ،ﻣﻥ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ
ﮐﺟﺎﻳﯽ؟!
ی ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺗﺭﺳﻳﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﻭ ﭘﻧﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻡ .ﺧﺎک ﺗﻭ ،ﺧﺎک
ﻋﺫﺍﺏ ﺁﻭﺭﺗﺭ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ ی ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﮐﻪ
ﻣﻥ ﻧﻳﺳﺕ ،ﻓﻘﻁ ﭘﻧﺎﻫﮕﺎﻩ ﻣﻥ ﺍﺳﺕ .ﻣﻥ ﻓﻘﻁ ﺑﺭﺍی ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎﻳﺗﺎﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﯽ ﻭ
ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﻡ ،ﺑﻌﺿﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺣﺗﯽ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻫﻡ ﻧﺩﺍﺭﻡ .ﻫﻣﻳﻥ
ﺷﻌﻑ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻧﻳﺳﺕ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﭼﻧﺩ ﺭﻭﺯ ﭘﻳﺵ  ۲۶،ﺁﮔﻭﺳﺕ ،ﻣﺣﻠﻪ ﺍﮐﺳﺎﺭﺧﻳﺎ  ،ﭼﻳﺯی ﺑﻪ ﻳﺎﺩ
ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻧﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻭﻁﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺗﺭک ﮐﻧﺩ ،ﻭﻁﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻭﺭﺩﻳﺩ.
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ،ﺭﺷﺩ ﮐﺭﺩﻩ ،ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺟﺭﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺕ  ۵ﺻﺑﺢ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻭﺍﺏ ﻫﺳﺗﻡ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎی
ﮐﺭﺩﻩ ،ﻫﻳﭻ ﮐﺱ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻧﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺑﺎﺭ ﺍﺯ
ﺩﺳﺕ ﻧﻳﺎﻓﺗﻧﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻭﺍﺏ ﻫﺎﻳﻡ ﺟﺳﺗﺟﻭ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ  ،ﭘﻠﻳﺱ
ﻋﺯﻳﺯﺗﺭﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺵ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﺩ .ﻣﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﮐﺷﻭﺭﺗﺎﻥ ﺣﺗﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻭﺍﺏ ﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺩﺍﺭﺩ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺁﻥ
ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻡ ،ﭼﻭﻥ ﻣﺭﺩﻣﺎﻥ ﺷﻬﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ
.ﺣﻣﻠﻪ ﻭﺭ ﺷﺩﻧﺩ ﺑﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﻭ ﺻﺩﻫﺎ ﺯﻥ ﻭ ﮐﻭﺩک ﺭﺍ
ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ،ﺍﺯ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻥ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ .ﻣﻥ ﻓﻘﻁ ﺩﺭ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺭﺍﻧﺩﻧﺩ .
ﻫﺳﺗﻡ.ﻧﻪ ،ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻫﻡ ﻧﻳﺳﺗﻡ .ﻣﻥ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ
ﺁﻳﺎ ﭘﺎﮐﺳﺎﺯی ﻳﮏ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺿﺎ ﻣﺣﻝ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ
ﻧﻳﺳﺕ
ﻧﻳﺳﺗﻡ ﭼﻭﻥ ﻫﻣﺳﺎﻳﻪ ﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻣﺳﺎﻳﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻥ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ
ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺧﺩﺭ ﺍﺳﺕ ،ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺳﺎﻋﺕ  ۵ﺻﺑﺢ ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺍﻁﻼﻉ
.ﻣﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺩﺍﺭﻡ .ﻧﻪ ،ﺑﺎﺯ ﻫﻡ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﮐﺭﺩﻡ ﻣﻥ ﺣﺗﯽ
ﻗﺑﻠﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻔﺗﺩ؟ ﺍﺳﮑﻭﺍﺕ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺩﻭﺩ  ۸۰ﺩﺭﺻﺩ ﺯﻧﺎﻥ
ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻫﻡ ﻧﺩﺍﺭﻡ.
ﺁﺳﻳﺏ ﭘﺫﻳﺭ ﻭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ .ﺭﻋﺏ ﻭ
ﺷﺻﺕ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺕ
ﺑﻪ
ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺳﻳﺎﺳﺗﻣﺩﺍﺭی
ﺯﻳﺭﺍ
ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻧﺩﺍﺭﻡ
ﻭﺣﺷﺕ ﻫﺩﻳﻪ ﭘﻠﻳﺱ ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺍﮐﺳﺎﺭﺧﻳﺎ ﺑﻭﺩ ،ﺩﺭ
ﻭ ﻧﻬﻣﻳﻥ ﺳﺎﻟﮕﺭﺩ ﺗﻭﻟﺩﺵ ﺑﺎ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧﺩی ﻋﺭﻳﺽ ﺑﺭ
ﺳﺎﻋﺕ  ۵ﺻﺑﺢ ! ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻫﺩﻳﻪ ﺍی ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ
ﺻﻭﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﮐﻪ "ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺕ ﺷﺻﺕ ﻭ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﻡ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟
،ﺷﺻﺕ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭﺷﺎﻥ ﺑﺭﮔﺭﺩﺍﻧﺩﻡ"
ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﻭﺍﻧﺩﻳﺩ ﺍﻏﺭﺍﻕ ﻭ ﺑﺯﺭگ ﻧﻣﺎﻳﯽ ﻧﻳﺳﺕ ،ﺗﻧﻬﺎ
ﺍﻳﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺷﺕ ﺳﺎﻝ
ﻟﺣﻅﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﺳﺕ .ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻭﻳﺳﻡ
ﺍﺯ ﻋﻣﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻩ ﺑﻭﺩ ،ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻭﺩﮐﺷﯽ
ﺗﺎ ﺑﺩﺍﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﭘﺷﺕ ﻫﺭ ﻟﺑﺧﻧﺩﻡ ﻏﻣﯽ ﻓﺭﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﺩ ،ﻣﯽ ﻧﻭﻳﺳﻡ
ﮐﺭﺩ.ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ ﺑﺎﺷﻡ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭی ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﺩﺍﻧﻳﺩ ﻳﻭﺭﻭ ﻭ ﭘﻭﻧﺩ ﻭ ...ﺣﻼﻝ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻣﺎﻥ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ.
ﺳﻳﺎﺳﺗﻣﺩﺍﺭﺵ ﺟﺎﻥ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺕ ﺗﻭﻟﺩﺵ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﺗﻣﺎﻡ ﺳﻌﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ ی ﮔﺎﻧﺩی
ﻫﺩﻳﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ؟
ﻋﻣﻝ ﮐﻧﻡ "،ﻫﻣﺎﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺑﺎﺷﻳﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺎ
ﻣﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺧﻭﺑﯽ ﻧﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺗﻬﺎﻳﺗﺎﻥ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮐﻧﻳﺩ ".
ﭘﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺯﻳﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﻡ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﺁﻣﻭﺧﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻭ ﺗﻭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﺎ ﻁﺭﺯ
ﺍﮔﺭ ﻅﺎﻫﺭی ﺁﺭﺍﺳﺗﻪ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻡ ﻣﺭﺍ ﺗﺣﻘﻳﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻭﻝ
ﺗﻔﮑﺭﻣﺎﻥ ﺯﻣﻳﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺳﻳﻊ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﺭﺯ ﺳﺎﺯﻳﻡ ،ﻣﯽ
ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺁﺭﺍﺳﺗﻪ ﻭ ﺍﮔﺭ ژﻭﻟﻳﺩﻩ ﺑﺎﺷﻡ ﻣﺭﺍ
ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﻧژﺍﺩ ﻭ ﻣﻠﻳﺕ ﻭ ﺩﻳﻥ ﺭﺍ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﻧﮑﻧﻳﻡ ﻭ ﺍﻧﺳﺎﻧﻳﺕ ﺭﺍ ﺷﻳﻭﻩ
ﻣﻬﺎﺟﺭی ﮐﺛﻳﻑ ﻭ ﺑﺩﺑﻭ ﺑﻧﺎﻣﻳﺩ.ﮐﻣﯽ ﺗﺎﻣﻝ ﮐﻧﻳﺩ ،ﻣﮕﺭ ﻧﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ی ﺧﻭﺩ ﺳﺎﺯﻳﻡ .ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﻡ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﺁﻣﻭﺧﺕ ،ﻫﺭ ﭼﻧﺩ ﮐﻪ ﮐﻠﻣﺎﺕ
ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺕ ﺗﺎﻥ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﯽ
ﻣﺎﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻗﺩﺭﺗﻣﻧﺩﺗﺭ ﻣﻳﺷﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﮐﺭﺩﻳﺩ ،ﭘﺱ ﺍﻳﻥ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﻧﻣﯽ ﺩﻫﻳﺩ .ﻣﻥ ﺣﺎﺿﺭ
ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧﻳﻡ .ﭘﺱ ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ ﻋﻣﻝ ﮐﻧﻳﻡ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩی ،ﺣﻘﻭﻕ
ﺑﻭﺩﻡ ﮐﺷﻭﺭی ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻡ ﻭ ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﻫﺎ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺗﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭ ،ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﻭ .....
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Γιατί κάποιοι Ευρωπαίοι
θεωρούν ότι είμαστε
ευτυχισμένοι στις χώρες τους;

Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Ε

ίναι η Γη απέραντη; Υπάρχει αρκετός χώρος για
όλους; Μήπως σας φαίνονται παιδιάστικες αυτές οι
ερωτήσεις; Αν σας έκανε
αυτές τις ερωτήσεις ένα παιδί, το
πιο πιθανό είναι ότι θα του λέγατε:
«Φυσικά, η Γη είναι απέραντη και
υπάρχει αρκετός χώρος για όλους.
Σ’ αυτή τη Γη όλοι ζούμε χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι». Αν όμως αυτές
οι ερωτήσεις διατυπώνονταν από
ένα νέο κορίτσι σαν κι εμένα, τότε τι
θα απαντούσατε; Αν απαντούσατε
το ίδιο, τότε δεν θα καταφέρνατε
να με κάνετε να χαμογελάσω, όπως
θα έκανε ένα παιδί. Θα σας έλεγα
το εξής: Αν η Γη ήταν απέραντη και
υπήρχε αρκετός χώρος για όλους,
τότε δεν θα ήταν χωρισμένη σε
κομμάτια, δεν θα υπήρχαν σύνορα,
δεν θα υπήρχε η χώρα «μου» και
η χώρα «σου». Θα σου έλεγα «δεν
έχει σημασία από πού κατάγεσαι,
αλλά το ότι είμαστε όλοι πολίτες
της Γης». Ολα αυτά μού ακούγονται
αστεία, σαν απλά συνθήματα. Θα
σου πω ότι η Γη ήταν πράγματι απέραντη, αλλά εμείς οι άνθρωποι τη
χωρίσαμε σε μικρά ή μεγαλύτερα
κομμάτια για να την κάνουμε δική
μας. Θα σου πω ότι εγώ δεν έχω
δικό μου ούτε καν ένα μικρό κομματάκι πάνω σ’ αυτή την απέραντη
Γη. Εφόσον είμαστε όλοι πολίτες
της Γης και η εθνικότητα δεν έχει
τόση σημασία, τότε γιατί μόλις με
βλέπετε η πρώτη ερώτηση που σας
έρχεται στο μυαλό είναι «από πού
είσαι»;
Το να θεωρείτε ότι ένας μετανάστης νιώθει στ’ αλήθεια χαρούμενος και άνετος στις χώρες σας, δεν
ισχύει και είναι επώδυνο για μένα.
Σε κανέναν δεν αρέσει να αφήνει
την πατρίδα του, τη χώρα όπου
γεννήθηκε, μεγάλωσε και απέκτησε τις πρώτες του εμπειρίες. Σε κανέναν δεν αρέσει να εγκαταλείπει
τους αγαπημένους του και να φεύγει. Δεν είμαι ευτυχισμένη, επειδή οι άνθρωποι στων οποίων την
πόλη κατοικώ δεν είναι χαρούμενοι
με την παρουσία μου. Το μόνο που
έχω είναι ασφάλεια. Ή, μάλλον, όχι!
Αυτές τις μέρες ούτε ασφάλεια έχω
πια. Δεν είμαι ευτυχισμένη, γιατί
αυτές τις μέρες οι γείτονές μου
δεν είναι χαρούμενοι που μένω
κοντά τους. Εχω, όμως, ασφάλεια.
Ή, μάλλον, όχι, πάλι ξεχάστηκα,
ούτε ασφάλεια έχω πια. Δεν είμαι
ασφαλής όταν ένας Γερμανός πολιτικός ανακοινώνει με υπερηφάνεια
«έστειλα 69 Αφγανούς μετανάστες
πίσω στη χώρα τους», με αφορμή
τα 69α γενέθλιά του. Ενας από
αυτούς τους 69 μετανάστες, που
είχε ζήσει 8 χρόνια στη Γερμανία,
αυτοκτόνησε. Μπορώ να είμαι ευ-
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have that fear inside you every
time you’re waiting for the metro that someone might push you
onto rails? Would you like to be
in my place, where the first thing
you do every day is checking the
latest political news regarding
refugees or the fascist attacks
against migrants or hearing of
the number of human lives lost
in Aegean Sea?
Yes, all these things are taking place on our Earth, not in
books or stories. I’m not happy,
I’m just safe. I was afraid of insecurity, of war, of dying, of my
father being hanged for speaking about peace, of my brother’s
wedding turning into a mourning
ceremony due to a possible suicide bombing, of not having the
most basic human rights. Yes, I
was afraid of all these things and
sought refuge in your country.
Your country isn’t my country,
it’s only a refuge for me. I’m only
here to have security, yet sometimes I don’t even have that. Remember Excharcia on the 26th of
August 2019. It was 5am, while
I was in deep sleep, dreaming
of the things I will never reach.
Your police raided our home and
evicted hundreds of women and
children from their homes. Does
clearing an area that is the hug
of drug dealing have to take
place at 5am without previous
notice? These are squats that
are consisted 80% of innocent
women and children. Fear and
intimidation was the police’s gift
to the children in Excharcia at
5am! Has a gift ever made you
so happy?
All this is not exaggeration,
but rather a short period in the
life of a migrant. I write these so
that you know that there is raging sorrow behind every smile. I
write these so that you know that
euros and money cannot solve
these problems. In the end, I will
do my best to act upon Gandhi’s
words: “Be the change you want
to see in the world”. I will teach
my child that together we can
turn this world into a vast and
borderless land. We can follow
humanity, not race, nationality or
religion. I will teach my child that
words may have power, but they
will be more powerful if we act
upon them. Let’s act and realize
the slogans of freedom, equality
and human rights.
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τυχισμένη σε μια ήπειρο όπου οι
πολιτικοί παίζουν έτσι με τη ζωή
ενός μετανάστη;
Δεν μου αρέσει που θεωρείτε
πως οι κυβερνήσεις σας μας δίνουν τα λεφτά των φορολογούμενων και, αν φαίνομαι καλά, είναι
χάρη στους φόρους σας, αλλά αν
δεν φαίνομαι καλά, είναι γιατί είμαι μια βρόμικη μετανάστρια. Σκεφτείτε το. Δεν πληρώνατε φόρους
προτού οι μετανάστες έρθουν στη
χώρα σας; Τότε, δεν πληρώνετε
φόρους για μένα. Ηθελα να ζω σε
μια ειρηνική χώρα και να πληρώνω
χιλιάδες σε φόρους, ώστε να έχω
μια εθνικότητα, κι απλά να έχω ένα
μικρό κομμάτι γης που να μπορώ
να αποκαλώ σπίτι μου. Αν νομίζετε
πως είμαι ευτυχισμένη ζώντας σε
μια χώρα που δεν είναι δική μου,
έχοντας μια μικρή μηνιαία οικονομική υποστήριξη και ούσα υπόλογη
για το καθετί που αγοράζω, θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε.
Ελάτε στη θέση μου. Εδώ και
πολύ καιρό δεν έχω την ευκαιρία να
επιλέξω πού θέλω να ζήσω. Μερικές φορές δεν έχω καν το δικαίωμα
να καθίσω σε μια θέση στο λεωφορείο. Μερικές φορές, για μήνες, τα
παιδιά μου δεν έχουν το δικαίωμα
να πάνε στο σχολείο. Θα θέλατε να
είστε στη θέση μου και κάθε φορά
που περιμένετε το μετρό να φοβάστε ότι μπορεί κάποιος να σας
σπρώξει στις ράγες; Θα θέλατε να

είστε στη θέση μου και κάθε πρωί
που ξυπνάτε το πρώτο πράγμα που
κάνετε είναι να ενημερώνεστε για
τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις
για το προσφυγικό ή για φασιστικές
επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες ή
για τον αριθμό των ανθρώπων που
χάθηκαν στο Αιγαίο;
Ναι, όλα αυτά συμβαίνουν στη
Γη μας και όχι σε βιβλία ή ιστορίες.
Δεν είμαι ευτυχισμένη, είμαι απλώς
ασφαλής. Φοβόμουν την έλλειψη
ασφάλειας, τον πόλεμο, τον θάνατο. Φοβόμουν μην κρεμάσουν τον
πατέρα μου επειδή μίλησε για την
ειρήνη, μη μετατραπεί ο γάμος του
αδερφού μου σε πένθιμη τελετή
εξαιτίας μιας πιθανής επίθεσης
αυτοκτονίας, μήπως χάσω και τα
πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
Πράγματι, με φόβιζαν όλα αυτά και
αναζήτησα καταφύγιο στη χώρα
σας.
Η χώρα σας δεν είναι δική μου
χώρα, είναι απλώς ένα καταφύγιο
για μένα. Είμαι εδώ για να είμαι
ασφαλής, αλλά μερικές φορές δεν
μπορώ να έχω ούτε αυτό. Θυμηθείτε τι έγινε στα Εξάρχεια στις 26
Αυγούστου 2019. Ηταν 5 το πρωί,
εγώ κοιμόμουν έναν ύπνο βαθύ, κι
ονειρευόμουν όλα αυτά που δεν θα
μπορέσω ποτέ να αποκτήσω, όταν
η αστυνομία σας εισέβαλε στο σπίτι κι εκδίωξε εκατοντάδες γυναίκες
και παιδιά από εκεί που ζούσαν.
Πρέπει το «καθάρισμα» μιας περι-

οχής, η οποία αποτελεί άντρο της
διακίνησης ναρκωτικών, να γίνεται
στις 5 τα ξημερώματα, χωρίς καμία προειδοποίηση; Το 80% των
ανθρώπων που έμεναν σ’ αυτές τις
καταλήψεις ήταν αθώες γυναίκες
και παιδιά. Ο φόβος και η τρομοκρατία ήταν το δώρο της αστυνομίας προς τα παιδιά των Εξαρχείων στις 5 το πρωί! Σας έδωσε ποτέ
τόση χαρά ένα δώρο;
Ολα αυτά δεν είναι υπερβολή.
Είναι μια σύντομη περίοδος από
τη ζωή ενός μετανάστη. Τα γράφω
γιατί πρέπει να ξέρετε πως πίσω
από κάθε χαμόγελο κρύβεται μια
οργισμένη θλίψη. Τα γράφω γιατί
πρέπει να ξέρετε πως τα ευρώ και
τα χρήματα δεν αρκούν για να λύσουν κανένα πρόβλημα. Θα κάνω
ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να κάνω
πράξη τις λέξεις του Γκάντι: «Γίνε
η αλλαγή που θέλεις να δεις στον
κόσμο». Θα διδάξω στο παιδί μου
ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε
τον κόσμο και να τον κάνουμε μια
απέραντη γη χωρίς σύνορα. Μπορούμε να διαλέξουμε τον δρόμο
της ανθρωπιάς, όχι της φυλής, της
εθνικότητας ή της θρησκείας. Θα
διδάξω στο παιδί μου πως οι λέξεις έχουν δύναμη, αλλά θα είναι
πιο ισχυρές αν τις κάνουμε πράξη.
Ας δράσουμε και ας κάνουμε πράξη τα συνθήματα που μιλούν για
ελευθερία, ισότητα και ανθρώπινα
δικαιώματα.
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Ας στηρίξουμε πραγματικά
τους πρόσφυγες

Η

Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια δέχεται έναν μεγάλο αριθμό προσφύγων πολέμου. Προσπαθεί
να βοηθήσει οικονομικά,
ψυχικά και ηθικά τα θύματα του
τρομερού και τρομακτικού πολέμου
που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια
στη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ,
το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης
Ανατολής. Δέχεται όλο και περισσότερους, οι οποίοι ψάχνουν μια
ευκαιρία για ζωή. Ομως η μικρή
Ελλάδα δεν θα έχει την οικονομική άνεση να βοηθά για πολύ ακόμα
τους πρόσφυγες. Είναι απαραίτητο
να τους δοθεί η ευκαιρία να πάνε σε
άλλες χώρες της Ευρώπης για ένα
καλύτερο μέλλον.
Δυστυχώς, τις πρώτες εβδομάδες
του Σεπτεμβρίου ένα νέο κύμα προσφύγων κατέφθασε στη χώρα μας,
με αποτέλεσμα τον απόλυτο πανικό
στα camps και στις εστίες φιλοξενίας. Ερχονται όλο και περισσότεροι,
με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα
ακραία μέτρα ασφαλείας στα σύ-

νορα. Ο νέος πρωθυπουργός έχει
δείξει το αυστηρό του πρόσωπο
απέναντι στο προσφυγικό. Προς
το παρόν, τα πράγματα στα σύνορα παραμένουν ως έχουν. Βέβαια,
αυτό σε κάποια στιγμή θα σταματήσει, διότι όσο περισσότερους
πρόσφυγες δεχόμαστε, τόσο πιο
κοντά είμαστε στην κατάρρευση
της ήδη πτωχευμένης οικονομίας
μας. Καταλαβαίνω πραγματικά την
ανάγκη αυτών των ανθρώπων για
ένα καλύτερο μέλλον. Ωστόσο, ένα
μέρος αυτών φαίνεται να θέλει να
εκμεταλλευτεί την οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στην Ελλάδα
από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Βέβαια
δεν είναι όλοι έτσι!
Για την επίλυση αυτού του θέματος, εγώ ως μια «ταπεινή» έφηβη
θα πρότεινα στους αρμόδιους βουλευτές να μην αδιαφορήσουν και
να εστιάσουν πραγματικά στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης προς τους
πρόσφυγες. Αυτό που θέλω να πω
είναι να δίνονται δουλειές μερικής
απασχόλησης στους πρόσφυγες,
για να βγάζουν τα προς το ζην και
να έχουν την ευκαιρία να μαζέψουν

μερικά χρήματα, για να μπορέσουν
να φύγουν από τη χώρα μας και να
φτάσουν στους προορισμούς που
είχαν εξαρχής στο μυαλό τους.
Εμείς οι Ελληνες –ειδικά εμείς–
θα πρέπει να τους καταλάβουμε,
διότι και εμείς υπήρξαμε στη θέση
τους. Για παράδειγμα, το 1922 οι
Τούρκοι έδιωξαν από τη Σμύρνη
τους Ελληνες που κατοικούσαν εκεί.
Αλλο ένα παράδειγμα –και μάλιστα
πρόσφατο– είναι οι νέοι που μεταναστεύουν από την Ελλάδα σε
άλλες χώρες της Ευρώπης για ένα
καλύτερο μέλλον. Οι πρόσφυγες
ζητούν την ευκαιρία να ζήσουν καλύτερα, οπότε εμείς, σαν ένας τόσο
αλληλέγγυος λαός που είμαστε, θα
πρέπει να τους βοηθήσουμε. Μπορούμε να προσφέρουμε πραγματική
ηθική υποστήριξη στους πρόσφυγες
για να τους πείσουμε ότι δεν είναι
ανεπιθύμητοι στη χώρα μας.
Για χρόνια η Ελλάδα ήταν «κέντρο συνάντησης» λαών. Τώρα
έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε
αυτό για το οποίο άλλοι ευρωπαϊκοί
λαοί δεν φημίζονται τόσο: την καλή
καρδιά και την αλληλεγγύη μας.

ﺩﻳﻣﺗﺭﺍ ﮐﺎﺋﺳﻳﺩی ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ۔
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗ

 ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ،ﺁﺋﻳں
ﺣﻘﻳﻘﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺕ ﻅﺎﮨﺭ
ﮐﺭﻳں۔
 ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻧﮯ ﺟﻧﮓ ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛﺭﻩ ﭘﻧﺎﻩ،ﮔﺯﺷﺗہ ﺑﺭﺳﻭں ﻣﻳں
،ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﯽ ﺍﻳﮏ ﺑڑی ﺗﻌﺩﺍﺩ ﮐﻭ ﺧﻭﺵ ﺁﻣﺩﻳﺩ ﮐﻳﺎ۔ ﻭﻩ ﻣﻠﮏ
 ﺍﻳﺭﺍﻥ، ﻋﺭﺍﻕ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ، ﺷﺎﻡ،ﺟﻭ ﮔﺫﺷﺗہ ﮐﭼﻬ ﺳﺎﻟﻭں ﺳﮯ
ﺍﻭﺭ ﻣﺷﺭﻗﯽ ﻭﺳﻁ ﮐﮯ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﮐﻭ ﺗﺑﺎﻩ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ
 ﻧﻔﺳﻳﺎﺗﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ،ﺧﻭﻓﻧﺎک ﺟﻧﮕﻭں ﮐﮯ ﻣﺗﺎﺛﺭﻳﻥ ﮐﻭ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺩﺩ ﭘﻳﺵ ﮐﺭ ﺭﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻧﻭں ﮐﯽ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺑڑﻫﺗﯽ ﺟﺎ ﺭﮨﯽ
ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﺑﻬﯽ ﺍﻳﮏ ﻧﺋﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﮯ ﻣﻭﻗﻊ ﮐﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﻳں ﮨﻳں
ﻟﻳﮑﻥ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﻳﮏ ﭼﻬﻭﮢﺎ ﺳﺎ ﻣﻠﮏ ﮨﮯ ﺟﻭ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺩﻳﺭ ﺗﮏ ﺍﻥ
ﺗﻣﺎﻡ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﻣﺩﺩ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﻳﺕ
ﻧﮩﻳں ﺭﮐﻬﺗﺎ۔ ﺍﻥ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﺑﮩﺗﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺩﻭﺳﺭے
ﻳﻭﺭﭘﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﻳں ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮐﺭﻧﺎ ﺿﺭﻭﺭی ﮨﮯ۔
 ﺳﺗﻣﺑﺭ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻔﺗﻭں ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ،ﺑﺩﻗﺳﻣﺗﯽ ﺳﮯ
 ﺟﺱ ﮐﮯ ﻧﺗﻳﺟﮯ ﻣﻳں،ﮐﯽ ﺍﻳﮏ ﻧﺋﯽ ﻟﮩﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﭘﮩﻧﭼﯽ
ﮐﻳﻣﭘﻭں ﺍﻭﺭ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻳہ ﻣﺭﺍﮐﺯ ﻣﻳں ﺧﻭﻑ ﻭ ﮨﺭﺍﺱ ﭘﻬﻳﻝ ﮔﻳﺎ۔
 ﺍﺳﯽ ﻁﺭﺡ ﺳﺭﺣﺩﻭں،ﻣﺯﻳﺩ ﺟﻳﺳﮯ ﺟﻳﺳﮯ ﻟﻭگ ﭘﮩﻧﭼﺗﮯ ﮨﻳں
ﭘﺭ ﺣﻔﺎﻅﺗﯽ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﺳﺧﺕ ﺍﻭﺭ ﺳﺧﺕ ﺗﺭ ﮨﻭﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﺟﻳﺳﺎﮐہ ﻧﺋﮯ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻋﻅﻡ ﻧﮯ ﻭﺍﺿﺢ ﮐﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻭﻩ
ﻣﮩﺎﺟﺭﻭں ﮐﮯ ﺑﺣﺭﺍﻥ ﺳﮯ ﺑﮩﺕ ﺳﺧﺗﯽ ﺳﮯ ﻧﻣﮢﻳں ﮔﮯ۔ ﺍﺱ
ﻭﻗﺕ ﺳﮯ ﺳﺭﺣﺩﻭں ﭘﺭ ﺻﻭﺭﺗﺣﺎﻝ ﺟﻭں ﮐﮯ ﺗﻭں ﮨﮯ۔ ﻳہ
 ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﮨﻣﻳں ﺟﺗﻧﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ،ﮐﺳﯽ ﺣﺩ ﺗﮏ ﺭک ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
 ﺍﺗﻧﮯ ﮨﯽ ﻣﻌﻳﺷﺕ ﮐﮯ ﺩﻳﻭﺍﻟﻳہ،ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭﺻﻭﻝ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں
ﮐﮯ ﻗﺭﻳﺏ ﺁﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻣﻳں ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺱ ﭼﻳﺯ ﮐﻭ ﺳﻣﺟﻬﺗﯽ ﮨﻭں
ﮐہ ﺍﻥ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺑﮩﺗﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﮐﯽ ﺗﻼﺵ ﺿﺭﻭﺭی ﮨﮯ۔
 ﺍﻥ ﻣﻳں ﺳﮯ ﮐﭼﻬ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﺭﻭﭘﯽ ﻳﻭﻧﻳﻥ ﮐﯽ،ﺑﮩﺭﺣﺎﻝ
ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﭘﻳﺵ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺩﺩ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺩﻩ ﺍﮢﻬﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ
! ﺳﺏ ﺍﻳﮏ ﺟﻳﺳﮯ ﻧﮩﻳں ﮨﻭﺗﮯ،ﮨﻳں۔ ﻳﻘﻳﻧﺎ
 ﻣﻳں ﭘﺎﺭﻟﻳﻣﻧٹ ﮐﮯ،ﺍﻳﮏ "ﻋﺎﺟﺯ" ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﺎﻁﮯ
ﺍﻥ ﻣﻣﺑﺭﻭں ﮐﻭ ﺗﺟﻭﻳﺯ ﭘﻳﺵ ﮐﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﻭں ﮔﯽ ﺟﻭ ﺍﺱ ﻣﺳﺋﻠﮯ
 ﺍﺱ ﺻﻭﺭﺗﺣﺎﻝ ﮐﻭ ﻧﻅﺭﺍﻧﺩﺍﺯ،ﮐﺎ ﺣﻝ ﺗﻼﺵ ﮐﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﻳں
ﻧہ ﮐﺭﻳں ﺑﻠﮑہ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻳﮑﺟﮩﺗﯽ ﮐﻭ ﻣﺿﺑﻭﻁ ﺑﻧﺎﻧﮯ
ﭘﺭ ﺗﻭﺟہ ﻣﺭﮐﻭﺯ ﮐﺭﻧﺎ۔ ﻣﻳﺭﺍ ﻣﻁﻠﺏ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﻭ
،ﺍﭘﻧﮯ ﺧﺭچ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺟﺯ ﻭﻗﺗﯽ ﮐﺎﻡ ﮐﯽ ﭘﻳﺷﮑﺵ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ
ﮐﭼﻬ ﭘﻳﺳﮯ ﺑﭼﺎﺋﻳں ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﭼﻬﻭڑ ﮐﺭ ﺍﭘﻧﯽ ﭘﺳﻧﺩﻳﺩﻩ ﻣﻧﺯﻝ
ﺗﮏ ﺟﺎ ﺳﮑﻳں۔
 ﺍﻧﮩﻳں، ﺧﺎﺹ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮨﻡ ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﻭں ﮐﻭ،ﮨﻡ ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﻭں ﮐﻭ
 ﮐﻳﻭں ﮐہ ﮨﻡ ﺧﻭﺩ ﻣﮩﺎﺟﺭ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں۔ ﻣﺛﺎﻝ ﮐﮯ،ﺳﻣﺟﻬﻧﺎ ﭼﺎﮨﺋﮯ
 ﻣﻳں ﺗﺭﮐﻭں ﻧﮯ ﺳﻣﻳﺭﻧﺎ ﻣﻳں ﻣﻘﻳﻡ1922 ، ﻁﻭﺭ ﭘﺭ
ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﻭں ﮐﻭ ﻭﮨﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻧﮯ ﭘﺭ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﮐﻳﺎ۔ ﺍﻳﮏ ﺍﻭﺭ ﺣﺎﻟﻳہ
 ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﮨﻳں ﺟﻭ ﺑﮩﺗﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﮐﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﻳں،ﻣﺛﺎﻝ
ﺩﻭﺳﺭے ﻳﻭﺭﻭﭘﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﻳں ﮨﺟﺭﺕ ﮐﺭ ﭼﮑﮯ ﮨﻳں۔
 ﺑﻠﮑﻝ ﮨﻣﺎﺭی،ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﺑﺱ ﺑﮩﺗﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮔﺯﺍﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﻳں
 ﮨﻣﻳں ﺍﻥ، ﺍﻭﺭﺍﻳﮏ ﮨﻣﺩﺭﺩ ﻗﻭﻡ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻳﺛﻳﺕ ﺳﮯ،ﻁﺭﺡ
ﮐﯽ ﻣﺩﺩ ﮐﺭﻧﯽ ﭼﺎﮨﺋﮯ۔ ﮨﻡ ﻟﻭگ ﻣﮩﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﻭ ﺣﻘﻳﻘﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ
 ﺍﻭﺭ ﺍﺳﯽ ﻁﺭﺡ ﮨﻡ ﺍﻥ ﮐﻭ ﻳﻘﻳﻥ ﺩﻻ،ﻣﺩﺩ ﭘﻳﺵ ﮐﺭ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں
ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﻭﻩ ﮨﻣﺎﺭے ﻣﻠﮏ ﻣﻳں ﻧﺎﭘﺳﻧﺩﻳﺩﻩ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں۔
ﺑﺭﺳﻭں ﺳﮯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻗﻭﻣﻭں ﮐﺎ ﺍﻳﮏ "ﻣﻳﮢﻧﮓ ﭘﻭﺍﺋﻧٹ" ﺭﮨﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﻭ ﺍﺏ ﮨﻣﺎﺭے ﭘﺎﺱ ﻭﻩ ﭼﻳﺯﻳں ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﮨﮯ ﺟﻭ
 ﺁﭘﻧﯽ:ﺩﻭﺳﺭے ﻳﻭﺭﻭﭘﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﮐﺭﻧﮯ ﻣﻳں ﻣﺷﮩﻭﺭ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں
ﺭﺣﻡ ﺩﻟﯽ ﺍﻭﺭ ﺷﻔﻘﺕ۔
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ﻣﻥ۲ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﺣﺎﺟﺭﺕ ﮐﺭﺩﻡ ﭼﻭﻥ ﻣﻥ
ﻣﻥ
ﭼﻭﻥ
ﻣﺣﺎﺟﺭﺕ
ﺑﻪ
ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ
ﻣﻥ
ﮐﺭﺩﻡﻣﻥ ﺑﻪ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭﺧﺷﺎﻧﯽ ﺩﺭ
ﺍﻳﻧﺩﻩ ۲۲ی
ﻣﻥ
ﻣﺣﺎﺟﺭﺕ
ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺑﻪ
ﻣﻥ
ﺑﻪ ﺑﻪ
ﮐﺭﺩﻡﻣﻥ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭﺧﺷﺎﻧﯽﺩﺭﺩﺭ
ﺍﻳﻧﺩﻩ یی
ﭼﻭﻥ ﻣﻥ
ﭼﻭﻥ
ﮐﺭﺩﻡ
ﻣﺣﺎﺟﺭﺕ
ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﭘﻳﺵ ﺑﻪ
ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺵ
ﺳﺎﻝ
ﺍﻳﻧﺩﻩ۲
ﻣﻥ
ﻣﻥ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭﺧﺷﺎﻧﯽ
ﺷﺩﻡﺑﻪﺩﺭ ﺍﻥ
ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻭﺍﺭﺩ
ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ
ﻏﻳﺭ
ﺻﻭﺭﺕ
ﻣﻥ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭ
ﺩﺭﺧﺷﺎﻧﯽ
ی
ﺍﻳﻧﺩﻩ
ﺩﺭﺑﻪﺩﺭ ﺍﻥ
ﺷﺩﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻭﺍﺭﺩ
ﻏﻳﺭ
ﺻﻭﺭﺕ
ﻣﻥ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭﺧﺷﺎﻧﯽ ﺩﺭ
ﺍﻳﻧﺩﻩ ی
ﺷﺩﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻏﻳﺭ
ﺻﻭﺭﺕ
ﺍﻥﻧﺯﺩﻳﮑﻳﻪ
ﮐﻣپﺩﺭﺩﺭ
ﻭﺍﺭﺩﺩﺭ ﻳﮏ
ﻗﺎﻧﻭﻧﯽﻣﻥ
ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ ﺑﻭﺩ
ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻥ
ﺷﺩﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻭﺍﺭﺩ
ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ
ﻏﻳﺭ
ﺻﻭﺭﺕ
ﺍﻥ
ﺩﺭ
ﺷﺩﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﻭﺍﺭﺩ
ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ
ﻏﻳﺭ
ﺻﻭﺭﺕ
ﻧﺯﺩﻳﮑﻳﻪ
ﺩﺭ
ﮐﻣپ
ﻳﮏ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﺑﻭﺩ
ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﻧﺯﺩﻳﮑﻳﻪ
ﺩﺭ
ﮐﻣپ
ﻳﮏ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﺑﻭﺩ
ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ
ﺩﺭﻳﻭﻧﺎﻥﺩﺭﺩﺭ ﻳﮏ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺑﻭﺩ ﻭ
ﺯﻣﺳﺗﺎﻥﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺯﻣﺎﻥﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺍﺗﻥ
ﻧﺯﺩﻳﮑﻳﻪ
ﮐﻣپ
ﻳﮏ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﻧﺯﺩﻳﮑﻳﻪ
ﮐﻣپ
ﻳﮏ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﺑﻭﺩ
ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﻳﮏﻳﮏ
ﺩﺭﺩﺭ
ﺩﺭﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻭ
ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺍﺗﻥ
ﺩﺭ
ﺩﺭﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻭ
ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺍﺗﻥ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﻭ
ﺩﺭﻳﻭﻧﺎﻥﻫﺎی
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﻣﻠﻳﺕ
ﺍﺩﻡ
ﮐﻣپ ﺑﺎ
ﻳﮏ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻫﺎی ﻭﻭ
ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺍﺗﻥ
ﺩﺭ ﻳﮏ
ﺩﺭ
ﺩﺭﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺍﺗﻥ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﻭ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ
ﻫﺎی
ﺍﺩﻡ
ﮐﻣپ ﺑﺎﺑﺎ
ﻭ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ
ﻫﺎی
ﺍﺩﻡ
ﮐﻣپ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﺍﺧﻼﻕ
ﺑﺎ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﺯﺑﺎﻥ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﻭﻭ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ
ﻫﺎی
ﺍﺩﻡ
ﺑﺎ
ﮐﻣپ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ
ﻫﺎی
ﺍﺩﻡ
ﺑﺎ
ﮐﻣپ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻑﺑﺎﺑﺎﺑﺎ
ﻫﺎی
ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﺧﻼﻕﻫﺎی
ﺍﺧﻼﻕ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﺧﻼﻕ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﺯﺑﺎﻥ
ﭼﻳﺯﻋﺎﺩﺕ
ﻫﺎیﻫﻣﻪ ی
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ
ﮔﺫﺭ
ﺑﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳﺧﺕ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﺍﺧﻼﻕ
ﺑﺎ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﺯﺑﺎﻥ
ﭼﻳﺯﻋﺎﺩﺕ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺍﻣﺎ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ﭼﻳﺯﻋﺎﺩﺕ
یی
ﻫﻣﻪﻫﻣﻪ
ﺑﻪﺑﻪ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺍﻣﺎﺑﺎﺑﺎﺑﺎ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ی
ﻫﻣﻪ
ﺑﻪ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺍﻣﺎ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ﭼﻳﺯﻋﺎﺩﺕﻫﻣﻪ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﺧﻭﺑﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﮐﺭﺩﻡ
ﺳﻌﯽ
ﻭ
ﮐﺭﺩﻡ
ﭼﻳﺯﻋﺎﺩﺕ
ی
ﻫﻣﻪ
ﺑﻪ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺑﺎ
ﺍﻣﺎ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺧﻭﺑﯽ
ﮐﺭﺩﻡﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺳﻌﯽﮐﺭﺩﻡ
ﮐﺭﺩﻡ ﻭﻭﻭ ﺳﻌﯽ
ﮐﺭﺩﻡ
ﻫﻣﻪﻫﻣﻪ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭﺩﺭ
ﺧﻭﺑﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻣﻪ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﺧﻭﺑﯽ
ﮐﺭﺩﻡ
ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺳﺗﻡ
ﺳﺎﻟﻪ
۱۶
ﺍﺣﺳﺎﺱﭘﺳﺭ
ﮐﺭﺩﻡﻣﻥ ﻳﮏ
ﺳﻌﯽﺑﺎﺷﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﭼﻳﺯ
ﻫﻣﻪ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﺧﻭﺑﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﮐﺭﺩﻡ
ﺳﻌﯽ
ﻭ
ﮐﺭﺩﻡ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
ﻫﺳﺗﻡ
ﺳﺎﻟﻪ
۱۶
ﭘﺳﺭ
ﻳﮏ
ﻣﻥ
ﺑﺎﺷﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﭼﻳﺯ
ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺳﺗﻡ
ﺳﺎﻟﻪ
۱۶
ﭘﺳﺭ
ﻳﮏ
ﻣﻥ
ﺑﺎﺷﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﭼﻳﺯ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
ﻫﺳﺗﻡ
ﺳﺎﻟﻪ
۱۶
ﭘﺳﺭ
ﻳﮏ
ﻣﻥ
ﺑﺎﺷﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﭼﻳﺯ
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ
ﮐﻼﺱ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ی
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﺍﻭﻝﻫﺳﺗﻡ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻪ
۱۶
ﻣﻳﺭﻭﻡﭘﺳﺭ
ﻳﮏ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽﻣﻥ
ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻡ
ﭼﻳﺯ
ﺍﻭﻝ
ﮐﻼﺱ
ﻣﻳﺭﻭﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ
ﺍﻭﻝ
ﮐﻼﺱ
ﻣﻳﺭﻭﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ
ﺍﻭﻝ
ﮐﻼﺱ
ﻣﻳﺭﻭﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﻣﻥﻣﻥ
ﻭ
ﺍﺳﺕ
ﺎﻧﯽ
ﻳﻭﻧ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻫﺎی
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ
ﻳﻭﻧ ﺍﻭﻝ
ﮐﻼﺱ
ﻣﻳﺭﻭﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ی
ﺍﺳﺕ ﻭﻭ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻫﺎی
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﻣﻥ
ﺍﺳﺕ ﻭ
ﺎﻧﯽﺎﻧﯽ
ﻳﻭﻧ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻫﺎی
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﻣﻥ
ﺍﺳﺕ
ﺎﻧﯽ
ﻳﻭﻧ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻫﺎی
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻫﺎﻳﻡ
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﺑﺎﻳﺩ
ﻣﻥ
ﻭ
ﺍﺳﺕ
ﺎﻧﯽ
ﻳﻭﻧ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻫﺎی
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻫﺎﻳﻡ
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﺑﺎﻳﺩ
ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻫﺎﻳﻡ
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﺑﺎﻳﺩ
ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻫﺎﻳﻡ
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﺑﺎﻳﺩ
ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻫﺎﻳﻡ
ﺩﺭﺱ
ﺗﻣﺎﻡ
ﺑﺎﻳﺩ
ﺧﻳﻠﯽ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻳﻥ
ﺑﺭﺍی
ﮐﻧﻡ
ﺧﻳﻠﯽ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻳﻥ
ﺑﺭﺍی
ﮐﻧﻡ
ﺧﻳﻠﯽ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻳﻥ
ﺑﺭﺍی
ﮐﻧﻡ
ﺧﻳﻠﯽ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻳﻥ
ﺑﺭﺍی
ﮐﻧﻡ
ﺧﻳﻠﯽ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻳﻥ
ﺑﺭﺍی
ﮐﻧﻡ
ﻣﺭﺩﻡ ﻭ
ﺑﺎ
ﮔﻔﺗﺎﺭی
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﻣﺎﻧﻧﺩ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ﻣﺭﺩﻡ ﻭﻭ
ﺑﺎ
ﮔﻔﺗﺎﺭی
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﻣﺎﻧﻧﺩ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ﻣﺭﺩﻡ
ﮔﻔﺗﺎﺭی ﺑﺎﺑﺎ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﻣﺎﻧﻧﺩ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ﻣﺭﺩﻡ ﻭ
ﻗﺎﺑﻝﺑﺎ
ﮔﻔﺗﺎﺭی
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﻣﺎﻧﻧﺩ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ﺩﺭکﻭ
ﻣﺭﺩﻡ
ﮔﻔﺗﺎﺭی
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﻣﺎﻧﻧﺩ
ﺑﻭﺩ
ﺳﺧﺕ
ﺳﺧﺕﻭ ﻭ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﮐﺷﻭﺭ
ﺍﻳﻥ
ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ
ﺩﺭک
ﻗﺎﺑﻝ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﮐﺷﻭﺭ
ﺍﻳﻥ
ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ
ﺩﺭک
ﻗﺎﺑﻝ
ﺳﺧﺕ ﻭﻭ
ﺳﺧﺕ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﮐﺷﻭﺭ
ﺍﻳﻥ
ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ
ﺩﺭک
ﻗﺎﺑﻝ
ﻭﻫﻣﭼﻧﺎﻥﻭ
ﺳﺧﺕ
ﮐﺷﻭﺭ
ﺍﻳﻥ
ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ
ﺩﺭک
ﻗﺎﺑﻝ
ﺑﺭﺍﻳﻡﺳﺧﺕ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﮐﺷﻭﺭ
ﺑﻌﺩﺍﻳﻥ
ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ
ﭼﻳﺯ
ﻫﻣﻪ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺍﺯ
ﻧﺑﻭﺩ ﺗﺎﺗﺎ
ﭼﻳﺯ
ﻫﻣﻪ
ﻭﻫﻣﭼﻧﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺩ
ﭼﻳﺯ
ﻫﻣﻪ
ﻭﻫﻣﭼﻧﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺩ
ﻧﺑﻭﺩ ﺗﺎﺗﺎ
ﻧﺑﻭﺩ
ﭼﻳﺯ
ﻫﻣﻪ
ﻭﻫﻣﭼﻧﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺩ
ﺗﺎ
ﭼﻳﺯ
ﻫﻣﻪ
ﻭﻫﻣﭼﻧﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺫﺭ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺩ
ﻧﺑﻭﺩ
ﻌﺟﺏ
ﺑﺭﺍﻳﻡ ﺗﺗ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺩﻳﺩﻡ
ﻣﯽ
ﮐﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻭﺭ
ﻌﺟﺏ
ﺑﺭﺍﻳﻡ ﺗ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﺯﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺩﻳﺩﻡ
ﻣﯽ
ﮐﻪ
ﻫﺎﻳﯽ
ﺍﻭﺭ
ﻌﺟﺏ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺩﻳﺩﻡ
ﻣﯽ
ﮐﻪ
ﻫﺎﻳﯽ
ﻌﺟﺏ
ﺗ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺩﻳﺩﻡ
ﻣﯽ
ﮐﻪ
ﻫﺎﻳﯽ
ﺍﻭﺭﺍﻭﺭ
ﻌﺟﺏ
ﺗ
ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺩﻳﺩﻡ
ﻣﯽ
ﮐﻪ
ﻫﺎﻳﯽ
ﺧﻭﺏ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﻣﻥ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﻣﻥﻣﻥ
ﺑﻭﺩﺑﻭﺩ
ﺧﻭﺏ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭﺩﺭ
ﻣﻥ
یی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺑﻭﺩ
ﻣﻥ
ﺑﻭﺩ
ﺧﻭﺏ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺑﻭﺩ
ﻣﻥ
ﺑﻭﺩ
ﺧﻭﺏ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺑﻭﺩ
ﻣﻥ
ﺑﻭﺩ
ﺧﻭﺏ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺑﻭﺩ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺧﻭﺑﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺩﺭﺩﺭ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭﺩﺭ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺧﻭﺑﯽﺑﺎﺑﺎﺑﺎ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺩﺭ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺧﻭﺑﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺩﺭ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺑﺎ
ﺧﻭﺑﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺩﺭ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺑﻭﺩﻡﺩﺭ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﮐﻼﺱﺑﺎ
ﺧﻭﺑﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﺑﻭﺩﻡ
ﻫﻔﺗﻡ
ﻣﻥ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﻫﻔﺗﻡ
ﮐﻼﺱ
ﻣﻥ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﺑﻭﺩﻡ
ﻫﻔﺗﻡ
ﮐﻼﺱ
ﻣﻥ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﺑﻭﺩﻡ
ﻫﻔﺗﻡ
ﮐﻼﺱ
ﻣﺩﺭﺳﻪﺩﺭﻣﻥ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﺑﻭﺩﻡ
ﻫﻔﺗﻡ
ﮐﻼﺱ
ﻣﻥ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﮐﻼﺱ
ﻧﻅﻡ
ﺩﺭﺱ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺧﻭﺩﻡ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﮐﻼﺱ
ﻧﻅﻡ
ﺩﺭﺱ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﺧﻭﺩﻡ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﮐﻼﺱ
ﻧﻅﻡ
ﺩﺭﺱ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﺧﻭﺩﻡ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﮐﻼﺱ
ﻧﻅﻡ
ﺩﺭﺱ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭ
ﺧﻭﺩﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ
ﺑﻳﺎﻥ
ﺭﺍﺣﺕ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﺭﺩﺭﺩﺭ
ﮐﻼﺱ
ﺩﺭﺱ ﻧﻅﻡ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡﺩﺭ
ﺧﻭﺩﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﻣﻥﻣﻥ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ
ﺑﻳﺎﻥ
ﺭﺍﺣﺕ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ
ﺑﻳﺎﻥ
ﺭﺍﺣﺕ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ
ﺑﻳﺎﻥ
ﺭﺍﺣﺕ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻫﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﺍﻳﺭﺍﻥﻣﻥ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﻳﺎﻥ
ﺭﺍﺣﺕ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﻣﻥﻣﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻳﺭﺍﻥﻭﻭﻭ ﻭ
ﺍﻫﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
ﻣﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺍﻫﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
ﻣﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺍﻫﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
ﻫﻣﻳﺷﻪﻭﺑﺎﺑﺎ ﺍﻧﻬﺎ
ﻳﺩﻡ
ﻧﺩ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺑﻳﻥ
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻣﻥ
ﻣﻥﻣﻥﺍﻳﺭﺍﻥ
ﺍﻫﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻥ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﻣﻥ
ﻳﺩﻡ
ﻧﺩ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺑﻳﻥ
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﺍﻧﻬﺎﺍﻧﻬﺎ
ﺑﺎ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﻳﺩﻡ
ﻧﺩ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺑﻳﻥ
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺑﺎ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﻣﻥ
ﻳﺩﻡ
ﻧﺩ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺑﻳﻥ
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﺍﻫﻝ
ﻫﻣﻪ
ﻣﺎ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺭﺍﺣﺗﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺑﺎ
ﻫﻣﻳﺷﻪ
ﻣﻥ
ﻳﺩﻡ
ﻧﺩ
ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻡ
ﺑﻳﻥ
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﺍﻫﻝ
ﻫﻣﻪ
ﻣﺎ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺭﺍﺣﺗﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﺍﻫﻝ
ﻫﻣﻪ
ﻣﺎ
ﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺭﺍﺣﺗﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﻳﮏﺍﻫﻝ
ﺍﺣﺳﺎﺱﻫﻣﻪ
ﺭﺍﺣﺗﯽﺍﻣﺎﺩﺍﺷﺗﻡ ﻣﺎ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻳﭻ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﻧﻭﺍﺧﺕ
ﺑﻭﺩﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﻳﮏ ﺍﻫﻝ
ﻫﻣﻪ
ﺍﺣﺳﺎﺱﻣﺎ
ﺍﻣﺎﺩﺍﺷﺗﻡ
ﺭﺍﺣﺗﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﻧﻭﺍﺧﺕ
ﻳﮏ
ﺍﻣﺎ
ﺑﻭﺩﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻫﻳﭻﻫﻳﭻ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﻧﻭﺍﺧﺕ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺑﻭﺩﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻫﻳﭻ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﻧﻭﺍﺧﺕ
ﻳﮏ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺍﻣﺎ
ﺑﻭﺩﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻫﻣﻪ
ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﻧﻣﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ
ﺑﻳﻥ
ﻓﺭﻕ
ﻭﻗﺕ
ﻫﻣﻪﻫﻳﭻ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﻧﻭﺍﺧﺕ
ﻳﮏ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺍﻣﺎ
ﺑﻭﺩﻳﻡ
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻫﻣﻪ
ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﻧﻣﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ
ﺑﻳﻥ
ﻓﺭﻕ
ﻭﻗﺕ
ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﻧﻣﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ
ﺑﻳﻥ
ﻓﺭﻕ
ﻭﻗﺕ
ﻫﻣﻪ
ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﻧﻣﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ
ﺑﻳﻥ
ﻓﺭﻕ
ﻭﻗﺕ
ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ
ﻭ
ﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
،ﺩﺍﻧﺵ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺎ
ی
ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ
ﻭ
ﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
،ﺩﺍﻧﺵ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺎ
ی
ﻫﻣﻪ
ﮐﺭﺩﻳﻡ
ﻧﻣﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ
ﺑﻳﻥ
ﻓﺭﻕ
ﻭﻗﺕ
ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ
ﻭ
ﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
،ﺩﺍﻧﺵ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺎ
ی
ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ
ﻭ
ﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
،ﺩﺍﻧﺵ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ
ﻭﻗﺕ
ﻫﻳﭻ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺕ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻡ
ﺑﺎ
ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ
ﻭﻗﺕ
ﻫﻳﭻ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺕ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻡ
ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ
ﻭ
ﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
،ﺩﺍﻧﺵ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﺎ
ی
ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ
ﻭﻗﺕ
ﻫﻳﭻ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺕ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻡ
ﺑﺎﺑﺎ
ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ
ﻣﺧﺗﻠﻑﻭﻗﺕ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡﻫﻳﭻ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺕ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺗﺣﻘﻳﺭ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺧﺎﻁﺭ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺗﺣﻘﻳﺭ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺧﺎﻁﺭ
ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ
ﻣﺧﺗﻠﻑﻭﻗﺕ
ﻫﻳﭻ
ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺕ
ﻫﻡ
ﺑﺎ
ﺗﺣﻘﻳﺭ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﺩﻭﺳﺎﻝﻣﻠﻳﺕ
ﺍﺣﺳﺎﺱﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺧﺎﻁﺭ
ﺗﺣﻘﻳﺭ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺧﺎﻁﺭ
ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﮐﻪ
ﺍﺳﺕ
ﻣﻥ
ﻧﻣﻳﮑﺭﺩﻳﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﮐﻪ
ﺍﺳﺕ
ﺩﻭﺳﺎﻝ
ﻣﻥ
ﻧﻣﻳﮑﺭﺩﻳﻡ
ﺗﺣﻘﻳﺭ
ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻫﺎی
ﻣﻠﻳﺕ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺧﺎﻁﺭ
ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺗﯽیﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﻣﺩﺭﺳﻪی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺍﺳﺕ
ﺩﻭﺳﺎﻝ
ﻧﻣﻳﮑﺭﺩﻳﻡ ﻣﻥ
ﻧﻣﻳﮑﺭﺩﻳﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﺍﺳﺕﮐﻪﮐﻪ
ﺩﻭﺳﺎﻝ
ﻣﻥ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻳﭻ
ﺍﻣﺎ
ﮐﺭﺩﻡ
ﺍﻏﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺗﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻳﭻ
ﺍﻣﺎ
ﮐﺭﺩﻡ
ﺍﻏﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﮐﻪ
ﺍﺳﺕ
ﺩﻭﺳﺎﻝ
ﻣﻥ
ﻧﻣﻳﮑﺭﺩﻳﻡ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺗﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻳﭻ
ﺍﻣﺎ
ﮐﺭﺩﻡ
ﺍﻏﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺗﯽ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻳﭻ
ﮐﺭﺩﻡ ﺍﻣﺎ
ﺍﻏﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺭﺍ
ﺧﻭﺩﻡ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ
ﻧﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﺧﻭﺩﻡ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ
ﻧﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺩﺭ
ﺍﺣﺳﺎﺱﺧﻭﺩﻡ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ
ﻧﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻫﻳﭻ
ﮐﺭﺩﻡ ﺍﻣﺎ
ﺍﻏﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺻﻣﻳﻣﻳﺗﯽﺩﺭ
ﺧﻭﺩﻡﺭﺍﺭﺍ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ
ﻧﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﮐﻧﻡ
ﺑﻳﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺭ
ﻫﺎی
ﭼﻳﺯ
ﮐﻼﺱ ﻳﺎﻳﺎ
ﮐﺳﯽ ﻳﺎﻳﺎ
ﻣﻭﺭﺩ
ﮐﻧﻡ
ﺑﻳﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺭ
ﻫﺎی
ﭼﻳﺯ
ﮐﻼﺱ
ﮐﺳﯽ
ﻣﻭﺭﺩ
ﮐﻧﻡ
ﺑﻳﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺭ
ﻫﺎی
ﭼﻳﺯ
ﻳﺎ
ﮐﻼﺱ
ﻳﺎ
ﮐﺳﯽ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺑﻳﺎﻥﺩﺭ
ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ
ﺧﻭﺩﻡ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﭘﻳﺩﺍ
ﺩﻭﺳﺗﯽ
ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ی
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﮐﻧﻡﮐﻧﻡ
ﻫﺎی
ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡﭼﻳﺯ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽﻳﺎ
ﻧﻣﻳﮑﻧﻡﮐﻼﺱ
ﻣﺩﺳﻪﻳﺎ
ﺍﺣﺳﺎﺱﮐﺳﯽ
ﻣﻭﺭﺩ
ﮐﻧﻡ
ﭘﻳﺩﺍ
ﺩﻭﺳﺗﯽ
ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﮐﻧﻡ
ﭘﻳﺩﺍ
ﺩﻭﺳﺗﯽ
ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﮐﻧﻡ
ﺑﻳﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺭ
ﻫﺎی
ﭼﻳﺯ
ﻳﺎ
ﮐﻼﺱ
ﻳﺎ
ﮐﺳﯽ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺭﺍ
ﻣﻥ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺵ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﻫﺎ
ﻭﻗﺕ
ﺑﻌﺿﯽ
ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻡ
ﺩﻭﺳﺗﯽ
ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ی
ﻣﺩﺳﻪ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﺭﺍ
ﻣﻥ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺵ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﻫﺎ
ﻭﻗﺕ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺭﺍ
ﻣﻥ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺵ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﻫﺎ
ﻭﻗﺕ
ﺑﻌﺿﯽ
ﭘﻳﺩﺍﺭﺍﮐﻧﻡ
ﺩﻭﺳﺗﯽ
ﻧﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻣﺩﺳﻪﻫﺎی
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻣﻳﺩﻫﻥﻣﻥﻳﺎﻳﺎ
ﻗﺭﺍﺭ
ﺗﻣﺳﺧﺭ
ﻣﻭﺭﺩ
ﻣﻠﻳﺗﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺑﺭﺍی
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺵ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﻭﻗﺕ
ﺑﻌﺿﯽ
ﻗﺭﺍﺭ
ﺗﻣﺳﺧﺭ
ﻣﻭﺭﺩ
ﻣﻠﻳﺗﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺑﺭﺍی
ﻣﻳﺩﻫﻥﻣﻥﻳﺎ
ﻣﻳﺩﻫﻥ
ﻗﺭﺍﺭ
ﺗﻣﺳﺧﺭ
ﻣﻭﺭﺩ
ﻣﻠﻳﺗﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺑﺭﺍی
ﮔﻭﻧﻪ
ﺍﻳﻥ
ﺑﺎ
ﻣﻳﺗﺭﺳﻧﺩ
ﻣﻥ
ﺍﺯ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﻥ ﻳﺎﺭﺍ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ
ﺩﺍﻧﺵ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﻫﺎ
ﻭﻗﺕ
ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﻳﺩﻫﻥ
ﻗﺭﺍﺭ
ﺗﻣﺳﺧﺭ
ﻣﻭﺭﺩ
ﻣﻠﻳﺗﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺑﺭﺍی
ﻣﻥ
ﺍﻳﻥ
ﻣﻳﺗﺭﺳﻧﺩ ﺑﺎﺑﺎ
ﻣﻥ
ﺍﺯ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﮔﻭﻧﻪ ﻣﻥ
ﮔﻭﻧﻪ
ﺗﻣﺳﺧﺭﺍﻳﻥ
ﻣﻳﺗﺭﺳﻧﺩ
ﻣﻥ
ﭼﻧﺩﺍﻥ ﺍﺯ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﺑﺎ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﺧﻭﺑﯽ
ﻣﻥﻳﺎ
ﻣﻳﺩﻫﻥ
ﻗﺭﺍﺭ
ﻣﻭﺭﺩ
ﻣﻠﻳﺗﻡ
ﺩﺍﺷﺗﻥ
ﺑﺭﺍی
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ ﮔﻭﻧﻪ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ
ﺧﻭﺑﯽﻣﻥﺩﺭﻣﻳﺗﺭﺳﻧﺩ
ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺯ
ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﭼﻧﺩﺍﻥ
ﻧﻣﯽﺑﺎﺑﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺧﻭﺑﯽ ﺩﺭ
ﭼﻧﺩﺍﻥ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﻭﻗﺕ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺑﻭﺩﻡ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻫﻝ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡﻣﻥ
ﮔﻭﻧﻪ
ﻫﺎ ﺍﻳﻥ
ﻣﺩﺭﺳﻪﺑﺎ
ﻣﻳﺗﺭﺳﻧﺩ
ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺯ
ﺍﺣﺳﺎﺱ ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ ﺑﺎ
ﻣﻥ ﺩﺭ
ﺧﻭﺑﯽ
ﭼﻧﺩﺍﻥ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻧﻣﯽ
ﻫﺎ
ﻭﻗﺕ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺑﻭﺩﻡ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻫﻝ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻧﻣﯽ
ﻫﺎ
ﻭﻗﺕ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺑﻭﺩﻡ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻫﻝ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺑﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻧﻣﯽ
ﻭﻗﺕ
ﻫﻳﭻ
ﺑﺩﻫﻡ
ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﮐﺎﺭی
ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﺑﺎ
ﻧﺩﺍﺷﺗﻡ
ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺩﺭ
ﺧﻭﺑﯽ
ﭼﻧﺩﺍﻥ
ﺍﺣﺳﺎﺱ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﺑﺎﺑﺎ
ﻧﻣﯽ
ﻭﻗﺕ
ﻫﻳﭻ
ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﮐﺎﺭی
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻧﻣﯽ
ﻭﻗﺕ ﻫﺎ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺑﺩﻫﻡﺑﻭﺩﻡ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻫﻝ
ﮐﺎﺭﺍﻧﻬﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻧﻣﯽ
ﻭﻗﺕ
ﻫﻳﭻ
ﺑﺩﻫﻡ
ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﮐﺎﺭی
ﺍﻧﻬﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﻭﺩﻡﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻡ ﻳﺎ
ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺑﺎﺯی
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻭﻗﺕ ﻫﺎ
ﺑﻌﺿﯽ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
ﺍﻫﻝ
ﮐﺎﺭ
ﺍﻧﻬﺎ
ﮐﻧﻡ
ﻧﻣﯽﺑﺎ ﺍﻧﻬﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻧﻣﯽ ﻭﻗﺕ
ﺑﺩﻫﻡﻳﺎﻳﺎﻫﻳﭻ
ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﮐﺎﺭی
ﮐﺎﺭ
ﻧﻅﺭﺍﻧﻬﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡﻧﻣﯽﺑﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻧﻣﯽ
ﺑﺎﺯیﺎﻡﮐﻧﻡ
ﺑﺎﺯی
ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ
ﺍﻳﻧﺩﻩ
ﺩﺭ
ﻣﻥ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺷﻐﻝ
ﺩﻫﻡ.
ﺍﻧﺟ
ﮔﺭﻭﻫﯽ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺩﺭﺑﺎ
ﻧﻣﯽ
ﻧﻣﯽﻭﻗﺕ
ﺩﻫﻡ.ﻳﺎﻫﻳﭻ
ﺑﺩﻫﻡ
ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﮐﺎﺭی
ﺍﻳﻧﺩﻩ
ﻣﻥ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺷﻐﻝ
ﺍﻧﺟ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﺎﻡ ﮐﻧﻡ
ﺑﺎﺯی
ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ
ﮐﺎﺭﺍﻳﻧﺩﻩ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡﺩﺭ
ﻧﻅﺭﺑﺎیﻣﻥ
ﻧﻅﺭ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺷﻐﻝ
ﺩﻫﻡ.
ﺟﺭﺍﻩﺎﻡ
ﮔﺭﻭﻫﯽ ﺍﻧﺟ
ﮔﺭﻭﻫﯽ
ﺍﻳﻥ
ﻫﻣﻪ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ
ﺍﺳﺕ
ﻣﻐﺯ
ﻧﺯﺩﻳﮏ
ﺍﻳﻥ
ی
ﻫﻣﻪ
ﺍﻣﺎ
ﺍﺳﺕ
ﻣﻐﺯ
ﺟﺭﺍﻩ
ﻧﺯﺩﻳﮏ
ﮐﺎﺭ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺑﺎ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻡ
ﻧﻣﯽ
ﻳﺎ
ﮐﻧﻡ
ﺑﺎﺯی
ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ
ﻣﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺩﻩ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺩﻫﻡ.
ﮔﺭﻭﻫﯽ ﺍﻧﺟ
ﻧﻅﺭ ﺍﻳﻥ
ﻫﻣﻪﺭﺍی
ﺗﻭﺍﻧﺩﺑﺎ
ﺷﻐﻝﺍﻣﺎ
ﺍﺳﺕ
ﻫﻳﭻﺎﻡﻣﻐﺯ
ﺟﺭﺍﻩ
ﻧﺯﺩﻳﮏ
ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ
ﻣﻥ
ﻧﻣﯽ
ﭼﻳﺯ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﻭﺍﺩﺍﺭ
ﺭﺍ
ﻣﻥ
ﺗﻭﺍﻧﺩ
ﻧﻣﯽ
ﭼﻳﺯ
ﻫﻳﭻ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺑﻪﺩﺭ ﺍﻳﻧﺩﻩ
ﻣﻥ
ﻧﻅﺭ
ﻣﻭﺭﺩ
ﺷﻐﻝ
ﺩﻫﻡ.
ﺎﻡ
ﺍﻧﺟ
ﮔﺭﻭﻫﯽ
ﺍﻳﻥ
ی
ﻫﻣﻪ
ﺑﺎ
ﺍﻣﺎ
ﺍﺳﺕ
ﻣﻐﺯ
ﺟﺭﺍﻩ
ﻧﺯﺩﻳﮏ
ﺗﻭﺍﻧﺩﮐﻧﺩﻣﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ
ﻫﻳﭻﺍﺯﭼﻳﺯ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﻧﻣﯽﻫﺎﻳﻡ
ﻫﺩﻑ
ﮐﺷﻳﺩﻥ
ﺩﺳﺕ
ﮐﺷﻳﺩﻥ
ﺩﺳﺕ
ﺭﺍ ی
ﮐﻧﺩﺑﺎﻣﻥﻫﻣﻪ
ﻫﺎﻳﻡﺍﻣﺎ
ﺍﺳﺕ
ﺍﺯﻣﻐﺯ
ﺟﺭﺍﻩ
ﻧﺯﺩﻳﮏ
ﺍﻳﻥ ﺑﻪ
ﻭﺍﺩﺍﺭ
ﺗﻭﺍﻧﺩ
ﻫﺩﻑﻧﻣﯽ
ﭼﻳﺯ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﮐﻧﺩ
ﻫﺎﻳﻡ
ﻫﺩﻑ
ﻫﻳﭻﺍﺯ
ﮐﺷﻳﺩﻥ
ﺩﺳﺕ
ﺗﻭﺍﻧﺩﮐﻧﺩﻣﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ
ﻫﻳﭻﺍﺯﭼﻳﺯ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﻧﻣﯽﻫﺎﻳﻡ
ﻫﺩﻑ
ﮐﺷﻳﺩﻥ
ﺩﺳﺕ
ﺩﺳﺕ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﺩﻑ ﻫﺎﻳﻡ ﮐﻧﺩ

καταφέρει να κάνω φίλους σε αυτό
το σχολείο. Κάποιες φορές οι συμμαθητές μου με κοροϊδεύουν, επειδή
κατάγομαι από άλλη χώρα. Κάποιοι
από αυτούς με φοβούνται και νιώθω
άσχημα γι’ αυτό. Ποτέ ώς τώρα δεν
κατάφερα να παίξω ποδόσφαιρο μαζί
τους ή να πάρω μέρος σε ομαδικές
δραστηριότητες.
Οταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω γιατρός, χειρουργός εγκεφάλου. Κανένα
από αυτά τα προβλήματα δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην εκπλήρωση των στόχων μου.

ήταν από το Ιράν και κάποιοι από το
Αφγανιστάν. Δεν ένιωθα διαφορετικός ανάμεσά τους και πάντα ήμουν
άνετος μαζί τους. Υπήρχε μια ξεχωριστή φιλία μεταξύ μας, παρόλο που
άλλοι κατάγονταν από το Ιράν και
άλλοι από το Αφγανιστάν. Ποτέ δεν
κοροϊδεύαμε ο ένας τον άλλον για τις
διαφορετικές εθνικότητές μας.
Εχουν περάσει δύο χρόνια από τότε
που άρχισα να πηγαίνω σχολείο στην
Ελλάδα. Δεν έχω πια αυτή την αίσθηση της φιλίας ή της άνεσης να μιλήσω για όσα με απασχολούν. Δεν έχω

ρθα στην Ελλάδα ως μετανάστης πριν από δύο
χρόνια, γιατί το μέλλον
μου στο Ιράν δεν προβλεπόταν λαμπρό. Ηταν
χειμώνας όταν μπήκα παράνομα στην
Ελλάδα και πήγα σε μια δομή φιλοξενίας στην Αθήνα. Σ’ αυτή τη δομή ζω
με ανθρώπους όλων των κοινωνικών
στρωμάτων και εθνικοτήτων. Το να
ζω με όλους αυτούς τους ανθρώπους
δεν ήταν εύκολο στην αρχή, αλλά με
το πέρασμα του χρόνου συνήθισα και
προσπαθώ να έχω θετική στάση απέναντι σε όλα.
Είμαι ένα αγόρι 16 ετών και πηγαίνω σχολείο στην Ελλάδα. Πηγαίνω
στην Α΄ Λυκείου και όλα μου τα μαθήματα είναι στα ελληνικά, άρα πρέπει
να μελετάω σ’ αυτή τη γλώσσα. Στην
αρχή η ελληνική γλώσσα με δυσκόλεψε πολύ. Ηταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους άλλους ανθρώπους
και δεν μπορούσα να τους καταλάβω.
Περνούσε ο καιρός και κάποια πράγματα που έβλεπα μου φαίνονταν παράξενα.
Μου άρεσε το σχολείο όταν ήμουν
στο Ιράν και ένιωθα ωραία με τους
φίλους μου εκεί. Πήγαινα στο γυμνάσιο τότε και ένιωθα άνετα μέσα στην
τάξη και την ατμόσφαιρά της. Είχα
πολλούς φίλους στο σχολείο. Κάποιοι

A refugee in a Greek school
issues here. I have not been
able to make friends in this
Greek school. Sometimes
the students make fun of
me because I come from
a different country. Some
of them are scared of me.
This does not make me feel
good. I have never been able
to play soccer with them or
even take part in group activities.
I would like to become a
brain surgeon in the future.
I will not allow any of these
problems to stand in my way
of achieving what I have set
out to do.

had many friends in school.
Some from Iran and others
from Afghanistan. I did not
feel there was any difference between us and I was
always comfortable with
them. There was a special
friendship between us even
though some of us were
from Iran and others from
Afghanistan. We never made
fun of each other because of
our different nationalities.
It has been two years
since I started attending a
Greek school. I do not have
that feeling of friendship or
ease to speak out about my

and I go to a Greek school.
I’m in the 9th grade and all
my courses are in Greek and
so I have to study in this
language. At first, the Greek
language was very tough
for me. It was hard for me
to communicate with people
and I could not understand
them. As time went by, I
came across more and more
unfamiliar things.
I liked the school I went to
in Iran and I felt happy with
my friends there. I was in the
7th grade at the time and I
was comfortable with my
class and its atmosphere. I

By MOHSEN MIRZAI
I MIGRATED TO GREECE
two years ago because I did
not have a bright future in
Iran. I entered Greece illegally during winter and was
taken to a camp near Athens. In this camp, I live with
people from all walks of life
and of various nationalities.
Living with these people
was tough for me at first
but with the passing of time
I have gotten used to it and I
have tried to have a positive
attitude towards everything.
I am a 16 year-old boy

THE YELLOW DAYS

Κάτι παραπάνω από ένα φεστ ι
Του ΜΟΡΤΕΖΑ ΡΑΧΙΜΙ

Σ

την εποχή του σύγχρονου πολιτισμού και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η απώλεια της
παράδοσης, της κουλτούρας και
των τεχνών γίνεται όλο και πιο
έντονη. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό
σε περιοχές με ισχυρή προφορική παράδοση και μοναδικά έθιμα, που διαμορφώνονται από την πολιτισμική συμπεριφορά,
όπως είναι οι αφηγήσεις, η μουσική, οι
τέχνες και η κοινωνική ενσωμάτωση, τα
οποία κινδυνεύουν να χαθούν σε αυτή την
εποχή των μεγάλων αλλαγών.
Αποφάσισα να συζητήσω για αυτό
με τη Nina Alonso, ιδρύτρια και συνδιοργανώτρια του φεστιβάλ «The Yellow
Days». Οπως γράφει και στη σελίδα του
στο Facebook, «το Yellow Days είναι μια
πολιτισμική συνάντηση, όπου το φαγητό,
η μουσική και η τέχνη είναι τα εργαλεία
που ενώνουν τις εκτοπισμένες αραβικές
κοινότητες με την τοπική κοινότητα». Με
άλλα λόγια, το «Yellow Days» είναι ένα
πολυπολιτισμικό φεστιβάλ που έγινε στην
Αθήνα, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, από τις 27 ώς τις 29 Σεπτεμβρίου.
Ρώτησα τη Nina Alonso τι τους έκανε
να διοργανώσουν αυτό το φεστιβάλ. «Με
ενθουσιάζουν πραγματικά οι άνθρωποι
που συναντιούνται, μοιράζονται τις δεξιότητές τους και δημιουργούν. Επίσης, πριν
από τρία χρόνια ήμουν εθελόντρια σε ένα
camp προσφύγων στη Λέρο. Οταν πήγα
εκεί, ένιωσα ότι η ανθρωπιστική βοήθεια
είναι κάτι παραπάνω από την κάλυψη της
ανάγκης για τροφή και των άλλων βασικών αναγκών. Αυτό που έλειπε ήταν άνθρωποι που συναντιούνται, μοιράζονται

ιστορίες, κλαίνε, γελούν, μαγειρεύουν
μαζί...»
Μου εξήγησε ότι, όταν ήταν στο camp
στη Λέρο, αποφάσισε να συγκεντρώσει ανθρώπους, για να μαγειρέψουν, να
παίξουν μουσική και να περάσουν χρόνο
μαζί. Και κάπως έτσι, το 2016, γεννήθηκε
η ιδέα για τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ.
Οταν επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου ζούσε, διέδωσε την ιδέα και όσοι έδειξαν ενδιαφέρον κλήθηκαν να μπουν στην ομάδα
της διοργάνωσης. Ξεκίνησαν με κάποιες
εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης, όπως
πάρτι, εκθέσεις και σεμινάρια.
Το 2017 πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ στη Λέρο. «Η ιδέα ήταν να
συγκεντρώσουμε μια ομάδα ανθρώπων
για να μοιραστούν τις διαφορετικές κουλτούρες τους, να γελάσουν μαζί». Η Nina
Alonso αφηγείται: «Νομίζω ήταν κάτι
πολύ ισχυρό και πολύ θετικό!» Επειτα,
πολλοί πρότειναν να μεταφερθεί το φεστιβάλ στην Αθήνα, ώστε να μετατραπεί
σε μια πλατφόρμα συνάντησης δημιουργικών ανθρώπων, που θα μπορέσουν να
ασκήσουν πίεση προς μια θετική κοινωνική αλλαγή. Και έτσι το «The Yellow Days»
έλαβε χώρα στην Αθήνα το 2018 και το
2019.
Τι κάνει όμως ιδιαίτερο αυτό το φεστιβάλ; Η Nina Alonso εξηγεί: «Είναι περισσότερο ένα κάλεσμα σε δράση για την
ανθρωπιστική κρίση. Είναι συνάντηση ανθρώπων για να δουλέψουν μαζί για έναν
κοινό σκοπό, για να δημιουργήσουν κάτι
μαζί. Ανθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες μαζεύονται στον ίδιο, ουδέτερο
χώρο, όπου όλοι είναι εξίσου σημαντικοί». Ταυτόχρονα, το «The Yellow Days»
είναι και ένα κάλεσμα σε δράση για την

κλιματική αλλαγή. «Κατά την άποψή μας,
για να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε
τη φύση, χρειάζεται να κατανοήσουμε και
να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Πιστεύουμε ότι η προσφυγική κρίση είναι μόνο
η αρχή, γιατί η κλιματική αλλαγή θα αναγκάσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Χρειάζεται να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ
των διαφορετικών πολιτισμών».
Το «The Yellow Days» είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους ανθρώπους
να μοιράζονται πράγματα, να απολαμβάνουν μαζί ένα γεύμα τη μέρα, να μαγειρεύουν, να κάθονται μαζί γύρω απ’ το
τραπέζι, να φάνε, να χαλαρώσουν και στη
συνέχεια να ανταλλάξουν ιδέες. Ετσι, η
ομάδα των Νέων Δημοσιογράφων αποφάσισε να επισκεφτεί το φεστιβάλ «The
Yellow Days» στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Ανθρωποι από κάθε κοινότητα ήταν ευπρόσδεκτοι εκεί. Ηταν ένας τρόπος να
έρθουν κοντά όλες οι κοινότητες σε έναν
κοινό τόπο για τρεις μέρες με φαγητό,
μουσική, χορό, τέχνες και άλλα πολλά.
Οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με
τον πολιτισμό με πολλούς τρόπους: μέσα
από επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες
και θεατρικές παραστάσεις, μέσα από εκπαιδευτικές ανταλλαγές, μέσα από τον
κινηματογράφο, τα μέσα επικοινωνίας,
το διαδίκτυο. Ανεξάρτητα από τον τρόπο,
οι πολιτικές που προωθούν την πρόσβαση
στον πολιτισμό είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας όλων μας.
Και γι’ αυτό το «The Yellow Days» ήταν
τόσο σημαντικό.
Το φεστιβάλ άνοιξε τις πόρτες του στις
3 μ.μ. στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
και είχε πολλά να δεις και να κάνεις. Είχε

διαδραστικά εργαστήρια, όπως ομαδικά
παιχνίδια, στα οποία οι συμμετέχοντες/
ουσες μπορούσαν να πάρουν μέρος χωρίς
να χρειάζεται να μιλούν την ίδια γλώσσα.
Υπήρχαν επίσης εργαστήρια που είχαν
στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καθώς παρουσίαζαν τρόπους κατασκευής μουσικών οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά. Επισκέφτηκα τις ομάδες
των εργαστηρίων, παρακολούθησα δεξιοτέχνες τεχνίτες κι έμαθα ακόμα και πώς
μπορείς να φτιάξεις κοσμήματα από Lego.
Η όλη ιδέα ήταν να εξοικειωθούμε με την
ιδέα της επαναχρησιμοποίησης, μειώνοντας τα απορρίμματα που δημιουργούμε.
Και, φυσικά, η ιδέα ήταν τα κάνουμε όλα
αυτά μαζί. Επιπλέον, ήταν μια σπουδαία
ευκαιρία να δοκιμάσουμε παραδοσιακά
φαγητά, όπως φαλάφελ και σαμόσα. Το
κύριο γεύμα ήταν στις 8 μ.μ. και περιελάμβανε κυρίως ελληνική κουζίνα. Το καλύτερο από όλα, όμως, ήταν το τεράστιο
τραπέζι όπου σχεδόν 300 άνθρωποι κάθισαν μαζί και απόλαυσαν το γεύμα τους.
Ηταν πολύ ιδιαίτερο που κάθισα στο ίδιο
τραπέζι με ανθρώπους από τόσες πολλές
διαφορετικές χώρες.
Οταν είδα τη Nina Alonso να υποδέ-
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τ ιβάλ
χεται την οικογένεια και τους φίλους
της στο φεστιβάλ, θυμήθηκα τότε που
συμμετείχα σε μια έκθεση φωτογραφίας
τον περασμένο Μάρτιο. Ημουν κατενθουσιασμένος και γεμάτος αυτοπεποίθηση όταν η οικογένεια και οι φίλοι μου
έφτασαν εκεί. Στο «The Yellow Days» η
Nina Alonso έδειχνε να νιώθει ακριβώς
έτσι όταν έφτασαν εκεί οι δικοί της άνθρωποι.
Το αγαπημένο μου σημείο ήταν το
γεύμα. Υπήρχε όμως και ένα φοβερό
σημείο στον χώρο, από όπου περνούσες για να πας στον χώρο των εργαστηρίων, και ήταν ιδανικό για να βγάλεις
φωτογραφίες και selfies, καθώς ήταν
διακοσμημένο με κρεμασμένα πλαστικά
μπουκάλια που περιείχαν χρωματισμένο
νερό. Μιλώντας για χρώματα, κάτι ενδιαφέρον σχετικά με το όνομα «The Yellow
Days»: το κίτρινο θεωρείται πως είναι το
χρώμα της χαράς, της θετικής ενέργειας, της δημιουργικότητας, των τεχνών.
Σε πολλούς πολιτισμούς θεωρείται πολύ
θετικό χρωμα. Είναι το χρώμα του ήλιου,
το χρώμα της ζωής. Αυτός είναι και ο
λόγος που επέλεξαν αυτό το όνομα για
το φεστιβάλ.
Το φεστιβάλ ήταν πολύ διασκεδαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό και
καλλιτεχνικό. Ηταν μια υπέροχη εμπειρία και ένας ενδιαφέρων τρόπος να
γνωρίσεις διαφορετικές κουλτούρες και
να γιορτάσεις το τέλος του καλοκαιριού.
Ομως το «The Yellow Days» δεν σταματά
όταν τελειώνει το τριήμερο του φεστιβάλ. Αυτές οι τρεις μέρες ήταν απλώς
ένα παράδειγμα για το πώς μπορείς να
έχεις θετικό αντίκτυπο με διασκεδαστικούς και δημιουργικούς τρόπους.

IN THIS AGE of modernity
and social media, the loss of
tradition, culture and arts is
increasing. This is particularly
disturbing in areas characterised by strong oral traditions
and unique customs, largely
shaped by cultural behaviour
such as storytelling, music,
arts and social integration,
which risk being lost in this
times of great change.
I decided to discuss this with
Nina Alonso, the founder and
one of the organisers of The
Yellow Days. As explained on
its Facebook page, “The Yellow Days is a cultural gathering where food, music and
art are the tools to unite the
displaced Arabic communities
and the local Europeans”. In
other words, The Yellow Days
is a festival and it took place in
Athens, at the School of Fine
Arts, between September 27th
and 29th.
I asked Nina Alonso what
made them organise this festival. “I am really motivated by
people who get together, share
their skills and create things.
Also, I was a volunteer in a
refugee camp on Leros island
three years ago. When I got
there, I felt there was so much
more to humanitarian aid than
merely providing food and basic needs. What was missing
was people coming together,
sharing stories, crying, laughing, cooking together…”
She explained that when
she was in the camp on Leros
she decided to bring people
together in order to cook, play
music and spend time with
each other. And that is how,
in 2016, the idea for a festival
was born. When she got back
to London she spread the idea
and anyone showing an interest was invited to join her
team. They organised the first
fund-raising events in London,
starting with a few parties and
then moving on to workshops
and exhibitions.
In 2017, the first festival
took place on Leros island.
“The idea was to get a group
of people to share their different cultures and laugh together.” Nina Alonso relates, “I
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More than a festival
thought it was so powerful and
positive!”. People then suggested that the festival should be
taken to Athens so that it could
become a platform for bringing creative people together,
allowing them to push for positive change in society. So that’s
how The Yellow Days ended up
taking place in Athens in 2018
and 2019.
But what makes this festival
special? Nina Alonso explains:
“It’s more a call to action in
response to the humanitarian crisis. It’s to get people to
work jointly towards a goal,
to create something together.
People from different cultures
congregate in the same, neutral space where everyone is
equally important.” But The
Yellow Days is also a call to action for climate change. “In our
opinion, to understand and respect nature we need to understand and respect each other
first. We think that the refugee
crisis is just beginning, because climate change is going
to force even more people to
leave their homes. We need to
start building bridges between
cultures.”
The Yellow Days is a platform for people to share
things, enjoy a free meal every
day, cook, sit round a table,
eat, rest together and then
exchange ideas after the meal.
So our team of Young Journalists decided to visit The Yellow
Days festival on the 27th of
September 2019. People from

all communities were welcome
there. It was a way to bring different communities together in
one place for three days with
food, music, dance, arts and
much more.
People access culture in
many ways: By going to museums, libraries and performances, through educational exchange, through the media and
the cinema and through the
Internet. No matter the system of distribution, policies
that foster access
to the cultural infrastructure are
critical to citizens'
creative potential.
And that’s why The
Yellow Days were
important.
The festival’s doors
opened at 3pm in the School of
Fine Arts and there was plenty to see and do. Interactive
workshops, like group games,
were organised, where people
got together and participated
without necessarily speaking
the same language. There were
also environmental awareness
workshops, presenting ways
to create instruments out of
recycling materials. I visited
the workshop groups, watched
skilled craftsmen and even
learned how to make jewellery
out of Legos. The whole idea
was to learn to reuse, reducing
the trash that people create.
And of course the idea was to
do things together. It was also

a great opportunity to taste
some traditional dishes, like
samosa and falafel. The main
dinner was at 8pm and it was
mainly Greek food. But the
best part was the long table
on which almost 300 people
sat together and enjoyed their
dinner. It was something very
special sitting in the same table with people from so many
different regions.
When I saw Nina Alonso
hosting her family and
friends at the festival, that reminded me when I
was co-hosting
a photo exhibition in late
March. I had
felt excited, more
than happy and confident when my family and
friends arrived there. And at
The Yellow Days Nina Alonso
seemed to have the same feelings when her family arrived at
the festival.
My favourite part was the
dinner. But there was also a
great point, on the way to the
workshop area, which was ideal for taking photos and selfies, as it was decorated with
hanging plastic bottles filled
with coloured water. Speaking
of colours, a fun fact about
the name of The Yellow Days:
Yellow is considered to be the
colour of happiness, positivity,
creativity, arts. In many cultures it is a positive colour. The
colour of the sun, the colour of
life. That is why the organisers
chose this name for the festival.
The festival was fun and
entertaining and at the same
time educational and artistic.
It was a wonderful experience
and an interesting way to learn
about different cultures and
celebrate the end of summer.
But The Yellow Days do not finish at the end of the three-day
festival. The three days were
just an example of how you can
have a positive impact, while
having fun and being creative.
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ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻭ ﺗﮑﻧﻭﻟﻭژیﻫﺎی
 ﺍﻳﺎ ﺍﻳﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ؟،ﺟﺩﻳﺩ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ
ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΝΈΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ

 ﺣﺳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺷﻳﺧﯽ, ﺯﻫﺭﺍ ﺷﻳﺧﯽ,ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ

 ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻫﺎ ﻭ ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ ﻧﻭﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﻭ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺟﺎﺕ، ﺧﻁ ﻫﺎی ﺗﻭﻟﻳﺩ،ﺍﺑﺯﺍﺭ ﻫﺎ
ﻫﻣﻪ ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺙ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻭﻗﻑ ﺩﻧﻳﺎی ﺍﻣﺭﻭﺯﻩ ﻣﺎ ﺷﺩﻩ
.ﺍﺳﺕ
ﺍﻣﺎ ﺭﻳﺷﻪ ﻫﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺟﺎﺳﺕ؟
ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻥ ﻫﻣﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭼﻪ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟
ﺁﻳﺎ ﻫﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺕ؟
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﻭﺷﻪ ﻭ ﮐﻧﺎﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺳﺑﮏ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺷﺭ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺗﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﺭﺍی ﻓﻬﻣﻳﺩﻥ ﺟﺭﻳﺎﻧﺎﺕ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺷﺩ ﺿﺭﺭﻫﺎ ﻭ
ﺳﻭﺩ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺗﮑﻧﻭﻟﻭژی ﻭ ﺻﻧﻌﺕ ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻝ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻪ
.ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ
ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﺭﻭﻳﺩﺍﺩﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺧﯽ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺏ
.ﻣﻳﺎﻳﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﻫﺎ ﺷﺩ
ﻭﻟﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭼﻳﺳﺕ؟
 ﻋﺑﺎﺭﺗﺳﺕ،ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺍﻭﻝ ﻧﻳﺯ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ
 ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭ ﺗﺭﺍﺑﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ، ﮐﺷﺎﻭﺭﺯی،ﺍﺯ ﺩﮔﺭﮔﻭﻧﯽﻫﺎی ﺑﺯﺭگ ﺩﺭ ﺻﻧﻌﺕ
 ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺳﺗﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ.۱۸۴۰ ﻭ۱۸۲۰  ﺗﺎ ﺣﺩﻭﺩ ﺳﺎﻝﻫﺎی۱۷۶۰ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
 ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺭﻭﺵﻫﺎی.ﺷﺩ ﻭ ﺳﭘﺱ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺭﻳﮑﺎ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺕ
 ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ، ﺳﺎﺧﺕ ﻣﻭﺍﺩ ﺷﻳﻣﻳﺎﻳﯽ ﺟﺩﻳﺩ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺁﻫﻥ،ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺩﺳﺗﯽ
 ﺍﺑﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎی، ﺳﺎﺧﺕ ﻣﺎﺷﻳﻥ،ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻳﺭﻭی ﺑﺧﺎﺭ ﻭ ﺁﺏ
.ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﮑﺎﻧﻳﺯﻩ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﻣﻬﻡﺗﺭﻳﻥ ﺗﺣﻭﻻﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ
.ﮐﻪ ﻧﻣﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻫﻡ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﺑﺧﺎﺭ ﺍﺳﺕ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺩﻭﻡ ﮐﻪ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻧﻳﺯ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ
۱۸۷۰ ﻣﺭﺣﻠﻪﺍی ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺫﺍﺭی ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ﮔﺎﺯ ﻭ ﻧﻔﺕ، ﺁﻏﺎﺯ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﻫﺎی ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﺛﻝ ﺑﺭﻕ.۱۹۱۴ ﺗﺎ
.ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺭژی ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻧﯽ ﺑﻭﺩﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﺣﺗﺭﺍﻕ ﻣﻭﺗﻭﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ
 ﺷﺭﻭﻉ ﺷﺩ۱۹۶۹ ﺳﻭﻣﻳﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﻭﺳﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﻋﺻﺭ ﺟﺩﻳﺩی ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﻣﯽﺷﺩ ﺑﻪ ﺗﺣﻭﻝ ﻓﻧﺎﻭﺭیﻫﺎی ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻳﮑﯽ
 ﺍﻳﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﺎﻫﺩ ﻅﻬﻭﺭ.ﻭ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺷﺩﻥ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻭگ ﺑﻪ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ
 ﺑﺎ ﺗﺭﺍﻧﺯﻳﺳﺗﻭﺭ ﻭ ﺭﻳﺯﭘﺭﺩﺍﺯﻧﺩﻩﻫﺎ ﺑﻭﺩ ﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ- ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮏ
 ﺍﻳﻥ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﻳﻧﻳﺎﺗﻭﺭی ﺷﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﻫﺎﻳﯽ.ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﻭﺩ
.ﺟﺩﻳﺩی ﺑﺎﺯ ﮐﺭﺩ ﺑﺭﺍی ﻋﻠﻡ ﻭ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻓﺿﺎﻳﯽ ﻭ ﺑﻳﻭﺗﮑﻧﻭﻟﻭژی ﺑﻭﺩ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻳﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﭼﺷﻣﺎﻥ,ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭼﻬﺎﺭﻡ
 ﭘﻳﺩﺍﻳﺵ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺭﻭﻉ ﻗﺭﻥ ﺑﻳﺳﺕ ﻭ ﻳﮏ ﺑﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ.ﻣﺎ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
 ﺍﻳﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺭﻳﺷﻪ ﺩﺭ ﭘﺩﻳﺩﻩ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﺟﺩﻳﺩ.ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﺍﻳﻥ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻟﯽ. ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩﻥ ﻧﻭﻉ ﺟﺩﻳﺩی ﺍﺯ ﺍﻧﺭژی- ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻟﯽ ﺷﺩﻥﺷﺩﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺩﻧﻳﺎی ﻣﺟﺎﺯی ﺟﺩﻳﺩی ﺑﺳﺎﺯﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺩﻧﻳﺎی
 ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻧﺎﻭﺭیﻫﺎی ﻧﻭﻳﻥ ﺩﺭ ﭼﻧﺩ ﺣﻭﺯﻩ.ﻓﻳﺯﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﻫﺩﺍﻳﺕ ﮐﻧﻳﻡ
، ﭘﺭﺩﺍﺯﺵ ﮐﻭﺍﻧﺗﻭﻣﯽ، ﻧﺎﻧﻭﺗﮑﻧﻭﻟﻭژی، ﺯﻧﺟﻳﺭﻩ ﺑﻠﻭﮐﯽ، ﻫﻭﺵ ﻣﺻﻧﻭﻋﯽ،ﺭﺑﺎﺗﻳﮏ
 ﺍﻳﻥ. ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﺷﻳﺎ ﻭ ﺧﻭﺩﺭﻭﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺭﻧﺷﻳﻥ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺍﺳﺕ،ﺯﻳﺳﺕ ﻓﻧﺎﻭﺭی
 ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﻭ ﺣﮑﻣﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺻﻧﻌﺕ ﻭ ﻫﺭ ﮐﺷﻭﺭی، ﮐﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻭﻟﻳﺩ،ﺍﻧﻘﻼﺏ
.ﻣﺗﺣﻭﻝ ﻣﯽﮐﻧﺩ
ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻫﻭﻳﺕ ﺯﻣﻳﻥ ﻭ ﻧﺳﻝ ﺑﺷﺭ ﺩﺳﺗﺧﻭﺵ
 ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﺕ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻫﺎ ﻫﻣﻭﺍﺭﻩ ﺳﻭﺩ ﻭ.ﺑﻌﺿﯽ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﺍﺟﺗﻧﺎﺏ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﻳﺯ ﺑﺎﻋﺙ،ﺿﺭﺭﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻭﺍﻳﯽ ﺍﻗﻠﻳﻣﯽ ﻭ ﺳﺑﮏ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻧﺳﺎﻥ،ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ
 ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺷﺭی ﻓﺭﺍﻫﻡ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ.ﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﻗﻭﻝ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎﺭی ﺍﺯ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺭﻭﺷﻥ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺭ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩ ﮐﺭﺩﻩ
.ﺍﺳﺕ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﭼﺷﻡ ﺩﺍﺷﺕ ﻫﺎی ﺑﺷﺭ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺩﻭﺭﺍﻧﻬﺎی
 ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺗﻣﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی.ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﺑﺧﺵ ﺗﮑﻧﻭﻟﻭژی ﻭ ﻓﻧﺎﻭﺭی،ﮐﺳﺏ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﺳﺗﺭﺩﻩ ﺗﺭﻳﻥ ﺑﺧﺵ ﻫﺎ
 ﺗﮑﻧﻭﻟﻭژی ﻭ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﺑﺎﻋﺙ ﺍﺳﺎﻥ ﻭ ﺳﺭﻳﻊ ﺗﺭ ﺷﺩﻥ ﺭﻭﻧﺩ.ﻫﺎی ﻧﻭﻳﻥ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﮐﻪ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﻧﺩ ﻗﺷﺭ ﺟﻭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ,ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﻭ ﭼﺎﻟﺵ ﺗﻣﺎﻡ ﻧﺳﻝ ﻫﺎ،ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺝ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺵ ﻣﻭﺍﺟﻪ ﺷﻭﻧﺩ
ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺍﻳﻥ ﺗﮑﻧﻭﻟﻭژی ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺕ ﺍﺑﺯﺍﺭﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﻧﻭﺍﺩﮔﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ
.ﺍﺳﺕ
ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺳﻭﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻳﻡ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻫﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﻼﺵ
ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﺑﺭﺍی ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻓﻘﻁ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺭ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺭ
ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﻭ ﻧﻳﺭﻭﻫﺎی ﻁﺑﻳﻌﯽ؟
ﮐﺳﺏ ﻗﺩﺭﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻭ ﺣﮑﻣﺭﺍﻧﯽ ﺑﺭ ﺭﻭی ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺭ ﺗﻭﺳﻁ ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎی
ﺗﺟﺎﺭی ﻳﺎ ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭی ﺳﺎﺧﺕ ﺳﻼﺣﯽ ﻗﺩﺭﺗﻣﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﺣﮑﻣﺭﺍﻧﯽ ﺑﺭ ﮐﻬﮑﺷﺎﻥ ﺑﻪ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻣﺧﻠﻭﻕ؟؟؟
ﭼﻪ ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﺩ؟؟؟
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έες τεχνολογίες, προϊόντα, εργαλεία, εργοστάσια, γραμμές παραγωγής. Είναι όλα
επιτεύγματα που συμβάλλουν στη συνεχή
ανάπτυξη του κόσμου μας. Ομως από πού
προήλθαν όλα αυτά; Ποια ήταν η αρχή όλων
αυτών των εκπληκτικών επιτευγμάτων; Και είναι όλα
αυτά προς όφελός μας;
Με μια απλή ματιά στο περιβάλλον και στον διαρκώς μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής των ανθρώπων, από
το παρελθόν μέχρι σήμερα, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι όσο αυξάνονται τα οφέλη τόσο αυξάνονται
και τα μειονεκτήματα από την ένταξη της τεχνολογίας
και της αναπτυγμένης βιομηχανίας στην καθημερινή μας
ζωή. Ολα αυτά τα επιτεύγματα ξεκίνησαν από ένα από
τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία, τη Βιομηχανική
Επανάσταση.
Τι είναι όμως η Βιομηχανική Επανάσταση; Γνωστή και
ως Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση, είναι μια σημαντική
αλλαγή στην παραγωγή, τη γεωργία και τις μεταφορές
που σημειώθηκε στην περίοδο μεταξύ 1760 και 18201840. Ξεκίνησε αρχικά στην Αγγλία και στη συνέχεια
προχώρησε στην Ευρώπη και την Αμερική. Θεωρείται
επανάσταση επειδή οι χειρωνακτικές μέθοδοι παραγωγής αντικαταστάθηκαν και έδωσαν τη θέση τους στις
μηχανές. Οι σημαντικότερες εξελίξεις της περιόδου αυτής είναι η ανάπτυξη νέων χημικών ουσιών και νέων μεθόδων παραγωγής σιδήρου, η αύξηση της χρήσης ατμού
και νερού, η κατασκευή μηχανημάτων και νέων εργαλείων και η εμφάνιση των πρώτων μηχανοποιημένων
εργοστασίων. Το σύμβολο της Πρώτης Βιομηχανικής
Επανάστασης είναι η ατμομηχανή.
Η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση, γνωστή και ως
Τεχνολογική Επανάσταση, είναι μια φάση της Βιομηχανικής Επανάστασης που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου
αιώνα. Η έναρξη της τεχνολογικής προόδου γίνεται με
την εμφάνιση νέων πηγών ενέργειας όπως η ηλεκτρική,
το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, οι οποίες αποτέλεσαν
εναλλακτική λύση για τους κινητήρες και τις συσκευές
καύσης.
Η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση, γνωστή ως Ψηφιακή Επανάσταση, ξεκίνησε το 1969. Ηταν μια νέα εποχή
στην εξέλιξη των ηλεκτρικών και μηχανικών τεχνολογιών, λόγω της μετατροπής τους από αναλογική σε ψηφιακή μορφή. Αυτή η επανάσταση έφερε τα ηλεκτρονικά
συστήματα, με τρανζίστορ και μικροεπεξεργαστές, αλλά
και το ξεκίνημα των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών. Αυτές οι νέες τεχνολογίες οδήγησαν
στην παραγωγή «εξωτικών» υλικών που άνοιξαν νέες
πόρτες στην επιστήμη, κυρίως στη διαστημική έρευνα
και τη βιοτεχνολογία.
Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση ξεδιπλώνεται
μπροστά στα μάτια μας. Ξεκίνησε στις αρχές του 21ου
αιώνα με τη διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου. Είναι η
πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση που βασίζεται στο φαινόμενο της νέας τεχνολογίας, δηλαδή την ψηφιοποίηση,
και όχι στην εμφάνιση ενός νέου είδους ενέργειας. Η ψηφιοποίηση μας δίνει τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε
έναν νέο εικονικό κόσμο, μέσω του οποίου μπορούμε να
πλοηγηθούμε στον φυσικό κόσμο. Σε αυτή την περίοδο
εμφανίστηκαν επίσης νέες τεχνολογίες σε διάφορους
τομείς της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης, των
Blockchain, της νανοτεχνολογίας, της κβαντικής επεξεργασίας, της βιοτεχνολογίας, του IoT και των μη επανδρωμένων οχημάτων. Είναι μια πραγματική επανάσταση
στο σύνολο του συστήματος παραγωγής, διαχείρισης και
διακυβέρνησης σε κάθε βιομηχανία και σε κάθε χώρα.
Λόγω των αλλαγών που προκάλεσαν οι διαδοχικές
βιομηχανικές επαναστάσεις, η Γη και η ανθρωπότητα
έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Μαζί με την ύπαρξη όλων
αυτών των τεχνολογιών, υπάρχουν πάντα συμφέροντα
και επιρροές. Υπάρχουν συνέπειες στο περιβάλλον, όπως
η κλιματική αλλαγή, αλλά και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Οι αλλαγές που έχουν φέρει πρόοδο στην ανθρώπινη κοινωνία μάς έδωσαν αμέτρητες υποσχέσεις
για ένα καλύτερο μέλλον και ευκολότερη ζωή.
Οι Βιομηχανικές Επαναστάσεις ήταν από τα μεγαλύτερα γεγονότα της ανθρωπότητας σε διάφορες εποχές.
Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σε όλες τις φάσεις
της Βιομηχανικής Επανάστασης, αλλά μία από τις πιο
σημαντικές υπήρξε αυτή στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η τεχνολογία έχει κάνει τις διαδικασίες της
ανθρώπινης ζωής ευκολότερες και ταχύτερες. Οι νέοι
άνθρωποι είναι οι πρώτοι που πρέπει να αντιμετωπίσουν
αυτόν τον όγκο πληροφορίας και γνώσης. Η πρόκληση
για κάθε γενιά είναι να γνωρίσουν την τεχνολογία ώστε
να δημιουργήσουν νέα εργαλεία για τις επόμενες γενιές.
Ομως, ως άνθρωποι, οφείλουμε να απαντήσουμε σε
μερικά από τα ερωτήματα: Ολες αυτές οι προσπάθειες
και τα επιτεύγματα έχουν πραγματοποιηθεί για να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη ή για να επιβληθούμε στο
περιβάλλον και στις φυσικές δυνάμεις; Αποσκοπούν στο
να κερδίσουμε περισσότερη δύναμη και εξουσία πάνω σε
άλλους ανθρώπους ή στο να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό
όπλο, ώστε να κυριαρχήσει ο άνθρωπος στο Σύμπαν;
Τι λέτε;
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ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ
ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻭﻥ
 ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ:ﺑﻘﻠﻡ

ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ ﻻ ﻳﺣﺑﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﻣﺟﺭﺩ ﺍﻧﻪ ﺻﻌﺏ
. ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻓﻬﻣﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﺳﻭﻑ ﻧﻘﺭﺍء ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻭﻋﻥ
. ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻛﻭﻥ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﻧﺕ ﻓﻲ ﻣﺩﺭﺳﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻛﻧﺕ ﺍﻛﺭﻩ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﻣﺩﺭﺱ
 ﻟﻛﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﺗﻳﺕ ﺍﻟﻰ.ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎء ﻷﻧﻧﻲ ﻟﻡ ﺍﻛﻥ ﺍﻓﻬﻡ ﺍﻱ ﺷﻲء ﻣﻧﻪ
ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﺗﻐﻳﺭ ﺗﻔﻛﻳﺭﻱ ﻭﺑﺩﺃﺕ ﺃﺳﺄﻝ ﻧﻔﺳﻲ ﻛﻳﻑ ﻧﺷﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻭﻥ
 ﺳﺄﻟﺕ ﺃﺧﻲ ﻓﻌﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺃﻗﺭﺃ ﻭﺃﻥ ﺃﺷﺎﻫﺩ. ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ
Hawking»  ﺷﺎﻫﺩﺕ ﻓﻳﻠﻡ. ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء
( ﻋﻥ ﺣﻳﺎﺓ ﺳﺗﻳﻔﻥ ﻫﻭﻛﻳﻧﻎ ﻭﻫﻭ ﺍﺣﺩ ﺃﺷﻬﺭ ﻋﻠﻣﺎء2013)ﺍﻧﺗﺎﺝ
 ﻳﻧﺎﻳﺭ8  ﻭﻟﺩ.ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎء ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﻌﻣﻝ ﺃﺑﺣﺎﺙ ﻋﻥ ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻛﻭﻥ
 ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺷﺎﻫﺩﺕ. 2018  ﻣﺎﺭﺱ ﻋﺎﻡ14  ﻭﺗﻭﻓﻲ1942 ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﺍﺣﺑﺑﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻷﻧﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎء ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ
 ﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﺣﺑﻲ. ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻡ ﺍﺷﻳﺎء ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻋﻥ ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻛﻭﻥ
ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻧﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ ﺑﻝ ﺍﺳﺗﻣﺭﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺷﺎﻫﺩﺕ
 ﻛﺎﻥ،( ﻓﻛﺭﺓ ﺃﻳﻧﺷﺗﺎﻳﻥ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯEinstein’s Big Idea)ﻓﻳﻠﻡ
 ﻣﺎﺭﺱ ﻋﺎﻡ18  ﻭﻟﺩ. ﺃﻳﻧﺷﺗﺎﻳﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻓﻳﺯﻳﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩ
 ﻭﻫﻭﺃﺫﻛﻰ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ1955  ﺃﺑﺭﻳﻝ ﻋﺎﻡ18  ﻭﺗﻭﻓﻲ1879
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺳﺏ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ
.ﻗﺎﻡ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﺗﺏ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎء ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﺭﺃﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻭﻣﻧﺎ ﻫﺫﺍ
ﻭﺷﺎﻫﺩﺕ ﺃﻳﺿﺎ ﺑﻌﺽ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻭﻫﻭ
 ﻭﻟﺩ. ﻓﻳﻠﺳﻭﻑ ﻭﻛﺎﺗﺏ ﻭﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺻﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎء
 ﺗﻛﻠﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻥ، 2009  ﻭﺗﻭﻓﻲ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ1921 ﺩﻳﺳﻣﺑﺭﻋﺎﻡ
 ﺑﻌﺩ ﻣﺷﺎﻫﺩﺗﻲ ﻟﻠﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ. ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﻭﻋﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﻓﻬﻣﺕ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣﺳﺎﺋﻠﺔ
 ﻣﻠﻳﺎﺭ14  ﺍﻟﻛﻭﻥ ﻋﺗﻳﻕ ﺟﺩﺍً ﻳﻘﺩﺭ ﻋﻣﺭﻩ ﺣﻭﺍﻟﻲ. ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻛﻭﻥ
 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻳﻌﺗﻘﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻛﺭﺓ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﻝ. ﺳﻧﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ
 ﻟﻛﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﻅﺭﻭﺍ ﻣﻥ، ﺷﻲء ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻛﻭﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻠﻳﺳﻛﻭﺏ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻛﺭﺓ ﺍﻻﺭﺿﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﺯء ﻣﻥ
 ﻛﻭﺍﻛﺏ ﺗﺩﻭﺭ ﺣﻭﻝ9 ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻛﻣﺂ
ﺗﻭﺟﺩ ﻣﻼﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻭﺍﻛﺏ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
 ﻛﻡ ﻫﻭ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﻋﻅﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻛﻡ ﻫﻲ ﺻﻐﻳﺭﻩ ﻫﺫﻩ. ﺍﻟﻛﻭﻥ
. ﺍﻟﻛﺭﺓ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
 ﻓﻲ، ﻗﺑﻝ ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﻲء ﺻﻐﻳﺭ ﺟﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﺭﺓ
ﺩﺍﺧﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺣﺩﺙ ﺇﻧﻔﺟﺎﺭ ﻭﺳﻣﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﻔﺟﺎﺭ "ﺑﺎﻻﻧﻔﺟﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ " ﻧﺗﻳﺟﺗﻪ ﺗﻛﻭﻧﺕ ﺫﺭﺍﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻭﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﻣﻼﻳﻳﻥ
. ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ ﺍﺗﺣﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺕ ﻭﻛﻭﻧﺕ ﺍﻟﻛﻭﺍﻛﺏ ﻭﺍﻟﺷﻣﻭﺱ
,  ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ ﺗﻛﻭﻧﺕ ﺍﻻﺷﺟﺎﺭ. ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻭﻝ ﺧﻠﻳﺔ ﺣﻳﺔ
 ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ،  ﻭﻫﻛﺫﺍ ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ.  ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻥ, ﻭﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ
ﻫﻭ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﻳﺎﺓ ﻭﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﺣﻳﺔ ﺍﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ؟
ﻫﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺣﻳﺎﺓ ﺇﻻ ﻓﻘﻁ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ؟ ﺃﺭﺳﻠﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗﻣﺭ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺿﺎء ﻋﻠﻳﻪ
ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﻭﻳﺣﻣﻝ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺻﻭﺗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﻰ
 ﺑﻌﺩ ﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍءﺓ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ. ﻳﻭﻣﻧﺎ ﻫﺫﺁ ﻟﻡ ﻳﺗﻭﺻﻠﻭﺍ ﻟﺷﻲء
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎء ﻭﺍﻟﻛﻭﻥ ﺗﻐﻳﺭﺕ ﻧﻅﺭﺗﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﺻﺑﺢ ﺣﻠﻡ ﺣﻳﺎﺗﻲ ﺍﻥ ﺍﻛﻭﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺃﻗﻭﻡ ﺑﺄﺑﺣﺎﺙ ﻓﻲ
. ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎء ﻭﺍﻟﻛﻭﻥ

Science is the key
to understanding the universe
By MOHAMMED HUSSEIN

S

ome people don’t like
science or scientists because they don’t really
understand either. This
article will give you some
information about scientists and
the creation of the universe.
When I went to school in Iraq I
hated both the physics lesson and
the physics teacher, because I understood nothing. After coming to
Greece I started to think differently and began wondering how this
enormous universe was created.
So I asked my brother and he suggested I read and watch some films
about scientists.
I watched the 2013 film “Hawking” about the life of Stephen Hawking, who was one of the best-known
physicists to have studied the universe. He was born on January 8th
1942 and died on March 14th 2018.
After seeing the film, I started to
like science because I realised that
through the science of physics we
can understand a lot about the universe and how it was created.
My love for scientists and science did not stop there. I continued
to read and watched a film called
“Einstein’s Big Idea”. Einstein, a
German physicist, was born on
March 18th 1879 and died on April
18th 1955. He is considered by

some to be the cleverest man who
ever lived, and the books he wrote
about modern physics are still valid
today.
I also watched some episodes
of Moustafa Mahmoud’s series. He
was an Egyptian philosopher, doctor and writer who was born in December 1921 and died in October
2009. He spoke about the creation
of the universe and the end of the
world. When I saw the programmes,
I learnt and began to understand a
lot of scientific facts, such as how
the universe was created.
The universe is very old. It is estimated to have been created around
14 billion years ago. Scientists used
to believe that only the earth was
significant and that it was at the

After having seen and
read all this information
about physics and the
universe, my view of
the world has changed
drastically and my life’s
dream is now to become
a scientist

centre of the universe. Later, having looked through a telescope, scientists realised that the earth belongs to the solar system, made up
of nine planets that orbit the sun.
They then found out that there are
other solar systems and millions of
planets, and that all these solar system are to be found in the galaxy.
This world is so vast, and the
earth in this enormous, endless
universe, is so tiny. Before the universe was created, there was one
dense speck of matter, which then
exploded. This explosion has come
to be known as “The Big Bang” and
it created many separate masses.
It took millions of years for these
masses to join together to create
planets and suns. Then the first
cell appeared and later, trees, animals and people, and so life began.
The question is: Is there life and
are there other beings elsewhere?
Is it reasonable to assume that in
this enormous universe there is
life only on earth? Scientists have
sent a satellite with a camera and a
message in various languages into
space, but have found nothing.
After having seen and read all
this information about physics and
the universe, my view of the world
has changed drastically and my
life’s dream is now to become a
scientist and study physics and the
universe.
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Η επίδραση του
αφρικανικού
χορού

ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻓﻥ  .ﻭﻫﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭﻙ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ  .ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻫﻡ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ
.ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ
Της ΚΙΜ
»είναι γνωστοί ως «freestyle
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺹ.
και που πολλοί άνθρωποι θα
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻣﺛﻝ " ﺍﻟﺭﻗﺻﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ "
χορός είναι τέχνη. ήθελαν να τους μάθουν. Κατά
ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ  ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
Είναι ένας δημι- τη γνώμη μου, οι χοροί των
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺍﻗﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺍﻗﺻﻳﻥ
ουργικός τρόπος street dancers θα έπρεπε να
!να εκφράσεις τα διαδοθούν σε όλο το κόσμο
.ﺍﻟﺑﻳﺽ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﺃﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ
συναισθήματά
Σε κάποιες περιοχές της
ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻣﺑﺩﻉ ﻭﻣﻣﺗﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ
σου μέσω της κίνησης και του Αφρικής, που υποφέρουν από
ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ ﻧﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ρυθμού. Οι νέοι ήταν πάντα κρίσεις, κακή διακυβέρνηﻋﻥ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ ﻭﻫﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ
εκείνοι που ανέπτυσσαν νέα ση ή πολέμους, οι άνθρωποι
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ،ﺃﻳﺿﺎ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
είδη χορού.
χρησιμοποιούν τον χορό και
)(Street dance
Στη Δύση, παράλληλα με το χοροθέατρο για να εκφράﺃﻧﻭﺍﻉ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﺑﺭﻗﺹ
ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ
ﺭﺍﻗﺻﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻫﻡ
την τεχνολογία, εξελισσό- σουν τα συναισθήματά τους.
ταν και ο χορός. Πολλά είδη Στην αφρικανική κοινωνία ο
ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗﺷﻛﻳﻼﺕ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
χορού, όπως οι «κοινωνικοί χορός παίζει σημαντικό ρόλο
ﺟﻣﻳﻝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻐﻳﺭ
χοροί», άλλαξαν κατά τη δι- και ποικίλλει ανάλογα με τις
ﻣﺷﻬﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﺑﺩﺍﻋﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ،
άρκεια του 20ού αιώνα, ενώ διαφορετικές κουλτούρες που
ﺑﻘﻠﻡ :ﻛﻳﻡ ” “freestyleﺗﻭﺟﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻭﺍﺷﻛﺎﻝ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻣﺛﻝ
ﺑﻘﻠﻡ :ﻛﻳﻡ
πολλά νέα είδη δημιουργήθη- υπάρχουν στην αφρικανική
ﺃﻥ
ﺭﺍﺋﻲ
ﻣﻥ
ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻫﺎ.
ﺃﻥ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ
ﻳﺭﻳﺩ
ﺍﻟﺗﻲ
καν από λευκούς/ές χορευτές/ ήπειρο, ως προς τη γλώσσα,
ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻓﻥ  .ﻭﻫﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭﻙ
ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻥ ﺗﻧﺗﺷﺭ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻳﺟﺏ
ﺍﻟﺭﻗﺻﺎﺕ
ﻣﺷﺎﻋﺭﻙ ﻣﻥ
ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭﻓﻲﻋﻥ
ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ
.ﻫﺫﻩﻭﻫﻭ
ﺍﻟﺭﻗﺹﻣﻥﻓﻥ .
τριες που συμμετείχαν επίσης τα ρούχα, τη μουσική αλλά και
ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ  .ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻫﻡ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
)ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﻫﻡ ﺗﻣﺭ
ﺩﺍﺋﻣﺎﺃﻟﺗﻲ
ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﻓﻲ ﺑﻌﺽ
στον κινηματογράφο.
το στιλ της κίνησης.
ﺑﺎﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ .
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ
ﺧﻼﻝ
ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ
Στην Αφρική ο χορός είναι
.ﻗﺎﻣﻭﺍ ﻛﻳﻡ
ﺑﻘﻠﻡ:
ﺍﻟﺭﻗﺹﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ
ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ
ﺣﺭﻭﺏ (
ﺳﻳﺋﺔ ﺃﻭ
Οι περισσότεροι νέοι και
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻑ
.ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ
πολύ δημιουργικός και δια- οι μαθητές και οι μαθήτριες
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺹ .ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭﻫﻡ  .ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ
ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺹ.
ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥﻓﻲ
σκεδαστικός. Εμείς, οι άνθρω- αγαπούν τη μουσική και την
ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻣﻥ
ﻣﺷﺎﻋﺭﻙ
ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ
ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺃﻧﻭﺍﻉﻭﻫﻭ
ﻣﻥﻓﻥ .
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ "
ﺍﻟﺭﻗﺻﺎﺕ
ﻣﺛﻝ "
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻳﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻫﻭ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ
"
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻗﺻﺎﺕ
"
ﻣﺛﻝ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ποι από τη Νιγηρία, εκφρά- τέχνη. Θα ήθελα να διοργαﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﻫﻡ
ﺩﺍﺋﻣﺎ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
.
ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ
ﺧﻼﻝ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﻅﻬﺭﺕ
ﺑﻳﻧﻣﺎ
،
ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ
ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺧﻼﻝ
ﺗﻐﻳﺭﺕ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ζουμε τα συναισθήματά μας νώνονταν εκδηλώσεις και
ﻅﻬﺭﺕ
ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ،
ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺧﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺭﺍﻗﺻﻳﻥ
ﺍﻟﺭﺍﻗﺻﺎﺕ
ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻑﻁﺭﻳﻕ
ﺑﺗﻁﻭﻳﺭﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻥ
.ﻗﺎﻣﻭﺍﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻣﻥﺃﺳﻠﻭﺑﻬﻡ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩﺣﻳﺙ
ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ
ﺑﻳﻧﻣﺎﻭﻟﻛﻥ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻭﺍﻻﺯﻳﺎء
μέσα από πολλά διαφορετικά παραστάσεις ώστε να ενθαρﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺍﻗﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺍﻗﺻﻳﻥ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ
ﻓﻲ
ﺃﻳﺿﺎ
ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ
ﺍﻟﺫﻳﻥ
.ﺍﻟﺑﻳﺽ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺹ.
είδη χορού. Ενα παράδειγ- ρύνονται οι νέοι και οι νέες
ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ
ﻓﻲ
ﺃﻳﺿﺎ
ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ
ﺍﻟﺫﻳﻥ
.ﺍﻟﺑﻳﺽ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﺍﻟﺭﻗﺹﻭﻣﻣﺗﻊ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻣﺑﺩﻉ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻳﻌﺷﻘﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﻣﻌﻅﻡ
μα είναι το χοροθέατρο, που σε όλο τον κόσμο να εκφράﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ "
ﺍﻟﺭﻗﺻﺎﺕ
ﻣﺛﻝ "
ﻓﻲ ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﺍﻟﺭﻗﺹﻣﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﺧﻼﻝ
ﻣﺷﺎﻋﺭﻧﺎ
ﻋﻥ
ﻧﻌﺑﺭ
ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ
ﻓﻲ
ﻟﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻭﻣﻣﺗﻊ
ﻣﺑﺩﻉ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
περιλαμβάνει χορό και θέα- ζονται και να αγωνίζονται για
ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ  ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻭﺍﻟﻔﻥ .ﻛﻧﺕ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻟﺣﻔﻼﺕ ﻭﻋﺭﻭﺽ
ﻋﻥ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ ﻭﻫﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ
τρο. Επίσης, έχουμε πολλούς τους στόχους τους. Επίσης, να
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏﺧﻼﻝ
ﻣﺷﺎﻋﺭﻧﺎ
ﻧﻌﺑﺭ
ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ
ﺍﻟﺭﻗﺹﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻭﺍﻉﻓﻲ ﻛﻝ
ﻭﺍﻟﺷﺎﺑﺎﺕ
ﺣﺗﻰﻋﻥﻳﺗﺷﺟﻊ
ﻭﺍﻟﺭﺍﻗﺻﻳﻥ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺍﻗﺻﺎﺕ
street dancers που χορεύουν ενθαρρυνθούμε να δείξουμε
ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ،ﺃﻳﺿﺎ
ﺇﻅﻬﺎﺭ
ﻋﻠﻰ
ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﻡ
ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ
ﻭﻋﻥ
ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ
ﻋﻥ
ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ ﻭﻫﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ
.ﺍﻟﺑﻳﺽ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﺃﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ
πολλά διαφορετικά είδη με το ταλέντο μας στα σχολεία,
)(Street dance
ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺭﺡ،ﻟﻳﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ،
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻡ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﺃﻳﺿﺎﻓﻘﻁﻟﺩﻳﻧﺎ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ
ﺃﻧﻭﺍﻉﻟﻧﺎ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻭﻣﻣﺗﻊ
ﻣﺑﺩﻉ
ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
χορογραφίες που συνδυάζο- τόσο στην Ευρώπη όσο και
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺭﺍﻗﺻﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻫﻡ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺭﻗﺹ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ) . danceﻣﻛﺎﻥ
(Street
νται με ωραία μουσική. Για σε άλλα μέρη. Συνοψίζοντας,
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﺧﻼﻝ
ﻣﺷﺎﻋﺭﻧﺎ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋﻥ
ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ ﻧﻌﺑﺭ
ﺑﺗﺷﻛﻳﻼﺕ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺃﻧﻭﺍﻉﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻙ
ﻣﻥﻝ ﺇﻥ
ﺍﻥ ﺍﻗﻭ
ﺑﺭﻗﺹﺃﺭﻳﺩ
ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﻫﻭ ﺃﻧﻲ
ﻛﻼﻣﻲ ﻫﺫﺍ
παράδειγμα, υπάρχουν χοροί θέλω να πω ότι άμα δεν έχεις
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﻣﻠﺧﺹﻭﻫﻡ
ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﺭﺍﻗﺻﻲ
ﻋﻥ
ﻋﺑﺎﺭﺓ
ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﻳﻭﺟﺩ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﺳﺑﻳﻝ
ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻳﻝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻐﻳﺭ
ﺷﻐﻑ ﻭﻟﻬﻔﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺩﻓﻙ ﻟﻥ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﺑﺩﺃ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ
που δεν είναι τόσο διαδεδομέ- πάθος με τους στόχους που
ﺍﻟﺭﻗﺹﻣﻥﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗﺷﻛﻳﻼﺕ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﺃﻳﺿﺎ ﻟﺩﻳﻧﺎ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺭﺡ،
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ،
ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ
ﺍﺑﺩﺍﻋﻲ
ﺑﻳﻥﻣﺯﻳﺞ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔﻭﻫﻲ
ﻣﺷﻬﻭﺭﺓ
.ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ
νοι, δημιουργικοί συνδυασμοί βάζεις, δεν θα καταφέρεις
ﺍﻟﻐﻳﺭ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﻣﻥ
ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﺗﻭﺟﺩ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﺳﺑﻳﻝ
ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻳﻝ.
ﻣﺛﻝ
ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ
ﻭﺍﺷﻛﺎﻝ
ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﺗﻭﺟﺩ
”“freestyle
)(Street dance
βημάτων, είδη και μόδες, που ποτέ να τους πετύχεις.
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻭﻫﻲ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﺑﺩﺍﻋﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ،
ﻭﺭﺓ
ﻣﺷﻬ
ﺭﺍﺋﻲ ﺃﻥ
ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻫﺎ.
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ
ﺍﻟﺗﻲ
ﻣﻥﻣﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺃﻥﺑﺭﻗﺹ
ﺍﻟﻁﺭﻕﻣﻥﻭﻫﻡ
ﺭﺍﻗﺻﻲ
” “freestyleﺗﻭﺟﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻭﺍﺷﻛﺎﻝ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻣﺛﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻛﻝ
ﻓﻲ
ﺗﻧﺗﺷﺭ
ﺍﻥ
ﻳﺟﺏ
ﺍﻟﺭﻗﺻﺎﺕ
.ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗﺷﻛﻳﻼﺕ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
)ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﺗﻭﺟﺩ ﺗﻣﺭ
ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﻟﺗﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﻳﺭﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻫﺎ .ﻣﻥ ﺭﺍﺋﻲ ﺃﻥ
ﻳﺭﻳﺩ
ﺑﺎﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﺑﻌﺽﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻳﻝ.
ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺳﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺣﺭﻭﺏ ( ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺍﻟﺭﻗﺻﺎﺕ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﺗﻧﺗﺷﺭ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
.ﻫﺫﻩ
ﻣﺷﻬﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﺑﺩﺍﻋﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ،
ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭﻫﻡ  .ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﻟﺗﻲ ﺗﻣﺭ ﺑﺎﺯﻣﺎﺕ )ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ
ﻣﺛﻝ
ﻭﺍﺷﻛﺎﻝ
ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ
”“freestyle
By KIM
were created by white dancers, who styles and fashion, known as “freestyle”,
but
also
because
of the
music
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ
ﻳﺧﺗﻠﻑ
ﻭﻫﻭ
ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
differentﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻳﻠﻌﺏ
ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ
ﺭﻗﺹ
ﺍﻟ
ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
(
ﺣﺭﻭﺏ
ﺃﻭ
ﺳﻳﺋﺔ
also appeared in films.
which many people would like
to learn.
and movement
styles.
ﺭﺍﺋﻲ ﺃﻥ
ﻣﻥ
ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻫﺎ.
ﺃﻥ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ
ﻳﺭﻳﺩ
ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ
thatﻓﻲ
ﻣﺷﺎﻋﺭﻫﻡ .
ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ
In Africa, dance is very creative
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ and
I think
the whole
ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲworld
ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡshould
Most
students
and
.ﻫﺫﻩyoung
people
ancing is an art. It is a way
ﻓﻲ
ﻳﺟﺏ ﺍﻥ
ﺍﻟﺭﻗﺻﺎﺕ
ﺣﻳﺙ ﺃﺳﻠﻭﺑﻬﻡ
musicﻣﻥ
ﺗﻧﺗﺷﺭﺃﻳﺿﺎ
ﻭﻟﻛﻥ
ﻭﺍﻻﺯﻳﺎء
know
about
love
ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰand
art. I would
ﺍﻟﻠﻐﺔlike
events
of expressing feelings cre- a lot of fun. We Nigerians use different
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ
ﻳﺧﺗﻠﻑ
streetﻭﻫﻭ
! dancingﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻳﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
)ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﺑﺎﺯﻣﺎﺕ
showsﺗﻣﺭ
ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﻟﺗﻲ
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ
ﺑﻌﺽ
 toﻓﻲ
.ﻓﻲ
In
parts
of
Africa
hit
by
crisis,
war
and
to
be
organised
in
order
atively through movement types of dance to express our emotions
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺭﻗﺹ
 empowerﺍﻟ
ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺣﺭﻭﺏ (
ﻣﻌﻅﻡ ﺃﻭ
ﺳﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻳﻌﺷﻘﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
use dance
youths
everywhere
to exﻭﺍﻟﺭﻗﺹand rhythm. Young people and feelings. One example is dance or bad government, people
ﺃﺳﻠﻭﺑﻬﻡ
ﺣﻳﺙ
ﻣﻥ
ﺃﻳﺿﺎ
ﻭﻟﻛﻥ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻭﺍﻻﺯﻳﺎء
ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻧﻅﻳﻡ .ﻓﻲ
ﻣﺷﺎﻋﺭﻫﻡ
 andﻋﻥ
ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ
their
feelpress
themselves
ﻭﻋﺭﻭﺽ
ﻟﺣﻔﻼﺕ
ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ
embraceﺃﻭﺩ ﺃﻥ
ﻛﻧﺕ
theirﻭﺍﻟﻔﻥ.
ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ have always been the lead- theatre, which is made up of theatre and dance theatre to express
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ
.ﻓﻲ
part
ﻋﻠﻰto
goals.
ﻫﺎﻡ to
demonstrate
ﺣﺗﻰour
talent
ers in developing new forms of dance. and dance together. We also have a lot ings. Dance has an important
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
Also,ﻛﻝ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺷﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﻳﺗﺷﺟﻊ
ﺣﺳﺏ
ﻋﻠﻰ
ﻳﺧﺗﻠﻑ
ﺩﻭﺭ
ﻳﻠﻌﺏ
ﺍﻟﺭﻗﺹ
in African
African
dance
in
schools
here
in
Europe,
and
in
In the West, dance evolved alongside of street dancers with many different
playﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻳﻌﺷﻘﻭﻥ
society.ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﻣﻌﻅﻡ
ﺇﻅﻬﺎﺭ
ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ
ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﻭﻋﻥ
othﻋﻥﻣﻥ ﺣﻳﺙ
ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ
ﻭﻛﺫﻟﻙﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ
for
has
many
variations,
because
of
all
the
er
places.
Because
if
you
are
not
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Αποτυχία και ελπίδα

Του ΜΟΧΑΜΆΝΤ ΣΑΡΊΦ ΡΑΧΜΑΝΊ

Η

λέξη «αποτυχία» συχνά είναι μια ανεπιθύμητη επισκέπτρια στις ιστορίες μας και μερικές
φορές η παρουσία της μάς βαραίνει τόσο
πολύ που το φως της ελπίδας στην καρδιά
μας σβήνει. Είναι όμως στο χέρι μας να την
καταπολεμήσουμε.
Κάθε αποτυχία ξεκινά με τα καθημερινά μας προβλήματα. Αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, θα οδηγηθούμε
σ' αυτήν. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό! Πρέπει πρώτα
απ’ όλα να έχουμε ελπίδα, γιατί η ελπίδα λειτουργεί σαν
ασπίδα απέναντι στα προβλήματα και οδηγεί στη νίκη
και την επιτυχία.
Από την παιδική μας ηλικία, οι επιτυχίες και οι νίκες
μας πάντα εξυμνούνταν και θεωρούνταν σημαντικές.
Παρ’ όλα αυτά, η αποτυχία δεν χρειάζεται πάντα να
θεωρείται ήττα! Υπάρχουν στη ζωή αποτυχίες που μπορούν να θεωρηθούν νίκες. Αποτυχίες που μας οδηγούν
σε νέες εμπειρίες και μας κάνουν δυνατότερους.
Αυτό είναι εμφανές σε ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τους στόχους και τα
όνειρά τους ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια. Πρόκειται
για ανθρώπους που επιδοκιμάζονται από όλους, που
τα ονόματά τους μάς προκαλούν ρίγος. Είναι άνθρωποι
που, όπως ο καθένας, θα μπορούσαν να έχουν κουραστεί, να έχουν κλάψει, να τα έχουν παρατήσει. Ομως
εκείνοι εφτά φορές έπεσαν, οχτώ σηκώθηκαν. Σε κάθε
τους πτώση, έβαζαν στην άκρη την κούραση και την
απελπισία, φύτευαν τον σπόρο της ελπίδας στην καρδιά
τους, κοιτούσαν μπροστά και σηκώνονταν ξανά, αποδεικνύοντας ότι η αποτυχία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
της επιτυχίας. Αυτοί οι άνθρωποι διέσχισαν το σκοτάδι
της νύχτας για να φτάσουν στο φως της μέρας. Χωρίς
την ελπίδα θα είχαν χάσει τον δρόμο τους. Δεν θα κατάφερναν να συνεχίσουν και να πετύχουν τους στόχους
τους. Στην πραγματικότητα, συγκρατώντας την ελπίδα
καταπολέμησαν την αποτυχία. Αν μελετήσεις τις ζωές

τους και συζητήσεις μαζί τους, θα συνειδητοποιήσεις
ότι το πιο σημαντικό μάθημα που καλείσαι να πάρεις
απ’ αυτούς είναι να μην απελπίζεσαι.
Χωρίς ελπίδα η ζωή θα ήταν απλώς μια επανάληψη
γεγονότων. Το να έχεις ελπίδα είναι η καλύτερη αίσθηση. Μπορεί να σου ξαναδώσει ζωντάνια, να σε κρατά
δυνατό, να ενισχύσει τα θεμέλια της ζωής σου. Γι’ αυτό,
πρέπει πάντα να ελπίζεις. Αν νιώθεις ότι χάνεις την ελπίδα, προσέγγισε θετικούς ανθρώπους και μίλησε μαζί
τους. Η ελπίδα μεταδίδεται από τον έναν στον άλλο.
Μπορείς να την αντλήσεις από τους άλλους και να τη
φέρεις στη ζωή σου. Είναι το καταλληλότερο συναίσθημα για να δώσεις χαρά στη ζωή σου.
Ο κόσμος θα ήταν άδειος χωρίς ελπίδα. Σκεφτείτε
εκείνους που είναι ασθενείς σε τελικό στάδιο, εκείνους
που παλεύουν με εθισμούς ή εκείνους που έχουν σωματικές αναπηρίες. Τι θα συνέβαινε αν έχαναν την ελπίδα τους; Κανένας γιατρός και κανένα φάρμακο δεν θα
μπορούσε να τους σώσει. Η απελπισία και η απόγνωση
θα εξαπλώνονταν στην κοινωνία. Γι’ αυτό είναι καλύτερα
να βλέπουμε τη ζωή από άλλες προοπτικές. Δεν πρέπει
να επικεντρωνόμαστε τόσο στα προβλήματά μας και,
τελικά, να τα μεγαλοποιούμε, γιατί έτσι θα χάσουμε τον
εαυτό μας.
Είναι σωστό να λέμε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας προκειμένου να μην αποτύχουμε. Ομως, η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής και
κάποιες φορές περιλαμβάνει αποτυχίες και ήττες. Η ζωή
θα ήταν πολύ πιο ευχάριστη αν ο κάθε ένας από εμάς
ένιωθε υπεύθυνος για τον διπλανό του και του έδινε
ελπίδα όταν υπήρχε ανάγκη, ακόμα κι αν αυτό είναι το
μόνο που μπορεί να του προσφέρει. Μερικές φορές αρκεί ένα απλό χαμόγελο. Μακάρι να μπορούσαμε έτσι
απλά να πίνουμε μια κούπα αγάπης και ελπίδας κάθε
πρωί αφήνοντας τον εαυτό μας να βυθιστεί στον ωκεανό της ελπίδας! Να έχετε ελπίδα και να είστε σίγουροι
πως θα σας οδηγήσει στις όχθες της γαλήνης και της
ευημερίας.
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ﺷﮑﺳﺕ ﻭ ﺍﻣﻳﺩ

ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺭﻳﻑ ﺭﺣﻣﺎﻧﯽ

 ﮐﻠﻣﻪ ی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﺭﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﻣﺎﻥ ﻧﺎﺧﻭﺍﻧﺩﻩ ﺍی ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺎ:ﺷﮑﺳﺕ
.ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
 ﮐﻪ ﻧﻭﺭ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﺍ،ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺿﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﻧﻘﺩﺭ ﭘﺭ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
 ﻭ ﺍﻳﻥ ﻣﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ.ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﮐﻡ ﺭﻧﮓ ﻭ ﮐﻡ ﺭﻧﮓ ﺗﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﺑﻔﻬﻣﻳﻡ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﮐﻧﻳﻡ؟
ﺷﺭﻭﻉ ﻫﺭ ﺷﮑﺳﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ
 ﻭ ﺍﮔﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺟﻧﮕﻳﻡ ﻭ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﻧﮑﻧﻳﻡ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺷﮑﺳﺕ ﻣﯽ،ﻭﺟﻭﺩ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ
.ﺷﻭﺩ
 ﺯﻳﺭﺍ ﺍﻣﻳﺩ،ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻁ ﺟﻧﮕﻳﺩﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻳﺳﺕ! ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﺩﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻣﻳﺩ ﺩﺍﺷﺕ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺳﻳﻧﻪ ﺳﭘﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﭘﻳﺭﻭﺯی ﻭ
 ﺑﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﻫﺭﺟﺎ ﻣﻭﻓﻘﻳﺗﯽ ﮐﺳﺏ ﮐﺭﺩﻳﻡ.ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺭﺍ ﺭﻗﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﺩ
 ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺳﺕ.ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺷﻭﻳﻕ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﻣﻬﻡ ﺟﻠﻭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩ
 ﮐﻪ، ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺷﮑﺳﺕ ﻧﻳﺳﺕ!! ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﮑﺳﺕ ﻫﺎی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻭ ﻳﮏ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺙ ﻗﻭی.ﺧﻭﺩ ﻧﻭﻋﯽ ﭘﻳﺭﻭﺯی ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
 ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺭ ﮔﺫﺷﺕ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﻓﻬﻣﻳﺩ ﮐﻪ.ﺗﺭ ﺷﺩﻥ ﻣﺎﻥ ﮔﺭﺩﺩ
.ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺎ ﻭ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺧﻭﻳﺵ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﻧﺩ
 ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﻧﻳﺩﻥ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻥ.ﻭ ﻫﻣﻪ ﺳﺧﺗﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺷﺕ ﺳﺭ ﮔﺫﺍﺷﺗﻪ ﺍﻧﺩ
ﻣﻭﺟﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺭژی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻧﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻫﻣﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺭ
 ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ، ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﻣﺛﻝ ﺧﻳﻠﯽ ﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﺯﻧﻧﺩ، ﻣﯽ ﺍﻧﮕﻳﺯﺍﻧﻧﺩ
 ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﮔﺭ ﻫﻔﺕ ﺑﺎﺭ ﺯﻣﻳﻥ، ﺧﺳﺗﻪ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺩﻫﻧﺩ.ﮔﺭﻳﻪ ﮐﻧﻧﺩ
ﺧﻭﺭﺩﻧﺩ ﻫﻔﺕ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻠﻧﺩ ﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﻫﺭﺟﺎ ﮐﻪ ﺯﻣﻳﻥ ﺧﻭﺭﺩﻧﺩ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻭ ﺗﺎ
ﺍﻣﻳﺩی ﺭﺍ ﺁﻧﺟﺎ ﺩﻓﻥ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﺑﺯﺭ ﺍﻣﻳﺩ ﺩﺭ ﺩﻟﺷﺎﻥ ﮐﺎﺷﺗﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺳﻳﺭ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﺩﺳﺕ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺯﺍﻧﻭ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﮔﺫﺍﺷﺗﻧﺩ ﻭ ﺑﻠﻧﺩ ﺷﺩﻧﺩ
ﻭ ﺛﺎﺑﺕ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺷﮑﺳﺕ ﻣﻘﺩﻣﻪ ی ﭘﻳﺭﻭﺯی ﺍﺳﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﺷﺏ ﻫﺎ
.ﻋﺑﻭﺭ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻧﺎﻳﯽ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻳﺩﻧﺩ
ﺑﺩﻭﻥ ﺷﮑﺳﺕ ﺍﮔﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻳﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺩ ﻫﺭﮔﺯ ﻧﻣﯽ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻧﺩ ﻋﺯﻣﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺯﻡ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﺳﻧﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ
.ﺯﻧﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺍﻣﻳﺩ ﺷﺎﻥ ﺷﮑﺳﺕ ﺭﺍ ﺷﮑﺳﺕ ﺩﺍﺩﻧﺩ
 ﻳﺎ.ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺁﺯﺍﺩی ﻧﻳﺯ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﺷﻭﻳﺩ
 ﻓﻘﻁ ﻳﮏ ﺩﺭﺱ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ،ﺳﺭﮔﺫﺷﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﮐﻧﻳﺩ
.ﺁﻥ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﻳﺩ
ﺯﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻳﻧﺻﻭﺭﺕ ﺻﻔﺣﻪ ﻫﺎی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﻳﺯ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﮑﺭﺍﺭ
.ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﻳﺩی ﺑﺭ ﺻﻔﺣﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﺎﻥ ﻧﻘﺵ ﻣﯽ ﺑﻧﺩﺩ
ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺑﻭﺩﻥ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺣﺳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺷﻣﺎ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ
 ﭘﺱ. ﻭ ﺳﺗﻭﻥ ﻫﺎی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺣﮑﻡ ﺗﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.ﭘﺎﺑﺭﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺍﮔﺭ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮐﺭﺩﻳﺩ ﺍﻣﻳﺩ ﺗﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ ﺍﺳﺕ،ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﻳﺩ
 ﭼﻭﻥ ﺣﺱ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭی ﻳﮏ ﺣﺱ.ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎی ﻣﺛﺑﺕ ﺍﻧﺩﻳﺵ ﻫﻡ ﻧﺷﻳﻥ ﺷﻭﻳﺩ
ﻣﻧﺗﻘﻝ ﺷﻭﻧﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺟﺎﻧﯽ
 ﺯﻳﺭﺍ ﺍﻣﻳﺩ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺩﺍﺭﻭی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ.ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺩﻫﻳﺩ
 ﺩﻧﻳﺎ ﺑﺩﻭﻥ.ﺷﻭﺭ ﻭ ﺷﻭﻕ ﺍﻧﮕﻳﺯﻩ ﺑﺭﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﻧﺩ
ﺍﻣﻳﺩ ﻫﻳﭻ ﺍﺳﺕ ﺗﺻﻭﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﺍﮔﺭ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻳﻣﺎﺭﻳﻬﺎی ﺳﺧﺕ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻳﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻋﺗﻳﺎﺩ ﮔﺭﻓﺗﺎﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺑﻌﺿﯽ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺟﺳﻣﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺍﻣﻳﺩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ
ﺩﻫﻧﺩ ﭼﻪ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ؟ ﺁﻥ ﻭﻗﺕ ﻫﺯﺍﺭﺍﻥ ﺩﮐﺗﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﻡ ﻧﺧﻭﺍﻫﺩ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ
 ﭘﺱ. ﻭ ﻳﺎﺱ ﻧﺎ ﺍﻣﻳﺩی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮔﺭﻓﺕ.ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺟﺎﺕ ﺩﻫﺩ
ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻁﻭﺭی ﺩﻳﮕﺭی ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪﺍی ﺩﻳﺩ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
.ﮐﻣﯽ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﻫﻳﻡ
ﻭ ﺁﻧﻘﺩﺭ ﺭﻭی ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺯﻭﻡ ﻧﮑﻧﻳﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﻭﻝ ﻧﺳﺎﺯﻳﻡ ﮐﻪ ﺑﺩﻭﻥ
.ﻫﻳﭻ ﮔﻭﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﻳﮑﺑﺎﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺑﺎﺯﻳﻡ
ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺩﺭﺳﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻳﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺟﻧﮕﻳﻡ ﺗﺎ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ
 ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻳﺯ، ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻧﮕﻳﺩﻥ ﻳﻌﻧﯽ ﺗﻼﺵ ﭘﺷﺕ ﺗﻼﺵ.ﺷﮑﺳﺕ ﻧﺷﻭﺩ
 ﭼﻘﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﺍﻧﻪ ﺗﺭ ﻭ ﻟﺫﺕ ﺑﺧﺵ.ﻳﻌﻧﯽ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻥ ﻭ ﮐﻧﺎﺭ ﺁﻣﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ
 ﺍﮔﺭ ﻫﺭ ﮐﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺑﺎﻝ ﺍﻁﺭﺍﻓﻳﺎﻥ ﻣﺎﻥ ﻧﻳﺯ ﺍﺣﺳﺎﺱ.ﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﻫﺭ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﺳﺕ ﺧﻭﺭﺩﻧﺩ ﺩﺳﺗﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﻭ ﺑﻠﻧﺩﺷﺎﻥ
ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﻫﺭﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺎ ﺍﻣﻳﺩ ﺷﺩﻥ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻳﺷﮑﺵ ﮐﻧﻳﻡ ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﺗﻧﻬﺎ
 ﺍی ﮐﺎﺵ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺻﺑﺢ. ﻭ ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﻳﮏ ﻟﺑﺧﻧﺩ ﺑﺎﺷﺩ.ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺩ
ﻳﮏ ﻓﻧﺟﺎﻥ ﻋﺷﻕ ﻭ ﺍﻣﻳﺩ ﺑﻧﻭﺷﻳﺩ ﻭ ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ ﺩﺭﻳﺎی ﺍﻣﻳﺩ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻭﺩ
ﻏﺭﻕ ﮐﻧﺩ ﺑﺭ ﻣﻭﺝ ﻫﺎ ﺍﻁﻣﻳﻧﺎﻥ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺍﻳﻣﺎﻥ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﮐﻪ ﻣﻭﺝ ﻫﺎی ﺁﻥ
..ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻝ ﺁﺭﺍﻣﺵ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺭﺳﺎﻧﻳﺩ
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A maid for each

Cedar Wolf

A close-up of the migrant
and refugee crisis
By OMAR A.

F

or as long as we continue to hear
about new waves of refugees,
and for as long as migrants still
make the news, migration remains a huge topic. There are
many aspects that have yet to be investigated or that can’t be covered by the
news. Some aspects and stories can only
be covered by documentaries and films.
Both these are very powerful means of
learning new things, because they can
teach us so much in so little time. That is
why when I heard about the Moviement
Film Festival, I was immediately interested in writing about it.
Moviement is a film festival organised
by the Rosa Luxemburg Foundation – Office in Greece. It will take place between
October 30th and November 3rd in the
Greek Film Archive (48, Iera Odos, Athens). The main focus of the festival will
be migration and its different aspects,
from domestic labour and structural violence, to solidarity, inclusion and struggle. As Phoebe Daliani from the organisers’ team explained: “Migration is a
diverse and complex experience and the
aim of the festival is to bring attention
to its different aspects, to highlight the
variety and subjective experiences, and
to create a forum for discussion, collaboration and action.”
What is interesting is that, apart from
the screenings, there will be talks and
Q&A sessions, where the audience will
have the opportunity to sit with the production teams at the end of the film, ask
questions and get answers.
The full festival schedule will be avail-

able at rosalux.gr There are a couple of
films that we found particularly interesting and which we recommend:

you should know that they are not really
free to find work elsewhere.

A maid for each

Director: Sofia Georgovassili | 2019 |
Greece, Germany | 12’ | Fiction
“Cedar Wolf” is the sweetest movie
about a young teenage refugee who lives
in Athens. A local carpenter helps him
settle by giving him a little help.
The short film shows that we can
understand each other even if we don’t
speak the same language, and also that
even the smallest amount of assistance,
whether financial support or just a kind
word, that locals can give to refugees
helps and means a lot to them.
I liked this film because it has a positive message and proves that a local can
make the life of a refugee much better,
simply by acknowledging his existence.

Director: Maher Abi Samra | 2016 |
Lebanon | 67’ | Documentary
This is the opening film of the festival. It is a documentary about domestic
workers in Lebanon. It made me aware
of a lot of things I didn’t know were happening there.
As we go through the documentary,
we see a man who is in charge of an
office that provides maids. He explains
a lot of things, such as which countries
the maids come from, and even explains
how they are brought illegally into Lebanon. The documentary shows us the floor
plans of the houses or apartments of the
people employing the maids and we see
how much smaller their rooms are compared to the rest.
As a viewer, I saw another side of
human behaviour. When they do something that they should be ashamed of,
the employers justify it with any excuse
they can find. For example, “They have
a maid, so why shouldn’t we?” or “I’m
too busy to take care of my old mother”,
as if these explanations can excuse the
bad conditions that the maids live under. Some of the families get round the
issue by ignoring the existence of their
maid, pretending she isn’t there. They
think that providing food and shelter is
enough to make a maid’s life comfortable.
And in case you start thinking that
maybe the life of a maid isn’t that bad,

Cedar Wolf

Easy lessons
Director: Dorottya Zurbó | 2018 |
Hungary | 78’ | Documentary
In this documentary we follow a
17-year-old girl, Kafia, after her escape
from a forced marriage in Somalia. Her
mother helped her flee the country, after
which she reached Hungary on her own.
We see her sitting her final exams in
school in an unfamiliar language, then
we see her turning 18 and having to
move out of the shelter to live by herself, while trying to fullfil her dreams of
becoming a model.
It is very interesting to see her going
through all those dramatic changes, obviously unsure as to whether they were
the correct thing to do, because she keeps

talking about them. Is she making the
right choices, or is she changing simply to
blend in with society around her?
I think this is a very important movie
because it shows that anything done by
force can never be the right thing to do
– especially when it comes to marriage.
I think you should definitely make time to
watch this amazing documentary.

The boy and the sea
Director: Samer Ajouri | 2016 | Syria,
Lebanon | 5’ | Animation
A heart touching animated short film
that takes us to a whole new world and
tells us about the painful story of a young
boy, Alan Kurdi, whose picture dominated
the news and filled our hearts and minds
with deep sorrow. This animation tells
his story in a new way, while the music conjures up incredible emotions and
keeps the audience riveted. It’s definitely
worth watching.
*The majority of films in the festival are
suitable for over-18s.

Film Festival

Easy lessons

Του ΟΜΆΡ Α.

Ο

σο περισσότερο ακούμε για
τα νέα κύματα προσφύγων,
όσο πιο πολύ ακούμε στις ειδήσεις για τη μετανάστευση, η
μετανάστευση εξακολουθεί να
είναι σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν ακόμη
πολλές πτυχές της μετανάστευσης που δεν
έχουν διερευνηθεί ή είναι αδύνατο να καλυφθούν από τις ειδήσεις. Κάποιες πτυχές
και ιστορίες μπορούν να παρουσιαστούν
μόνο μέσα από ντοκιμαντέρ και ταινίες. Τα
ντοκιμαντέρ και οι ταινίες είναι πολύ ισχυρός τρόπος να μαθαίνεις νέα πράγματα,
γιατί μπορούν να διδάξουν πολλά σε πολύ
λίγο χρόνο. Γι’ αυτό και όταν άκουσα για
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Moviement
θέλησα αμέσως να γράψω γι' αυτό.
To Moviement είναι ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνει το Ιδρυμα
Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας. Θα γίνει από τις 30 Οκτωβρίου ώς τις
3 Νοεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας
(Ιερά Οδός 48, Αθήνα). Το φεστιβάλ εστιάζει στη μετανάστευση και στις διαφορετικές πτυχές της: από την οικιακή εργασία
και τη δομική βία, μέχρι την αλληλεγγύη,
την ενσωμάτωση και τους αγώνες. Οπως
εξηγεί η Φοίβη Δαλιάνη εκ μέρους της
διοργάνωσης, «η μετανάστευση είναι μια
ποικιλόμορφη και πολύπλοκη εμπειρία και
στόχος του φεστιβάλ είναι να επιστήσει την
προσοχή στις διαφορετικές πτυχές της, να
αναδείξει την ποικιλoμορφία της και τις
υποκειμενικές εμπειρίες και να δημιουργήσει χώρο για συζητήσεις, αλληλεπίδραση
και δράση».
Το ενδιαφέρον είναι ότι εκτός από τις
προβολές θα υπάρχουν συζητήσεις και
Q&A, όπου οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν με τους δημιουργούς των
ταινιών μετά την προβολή, να τους θέσουν
ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις.
Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ θα
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα rosalux.gr.
Βρήκαμε κάποιες από τις ταινίες του φεστιβάλ πολύ ενδιαφέρουσες και τις προτείνουμε:
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The boy and the sea

Το μεταναστευτικό
και το προσφυγικό
σε πρώτο πλάνο

Κι αν σκέφτεστε ότι ίσως η ζωή μιας οικιακής βοηθού δεν είναι και τόσο κακή, να σας
πούμε ότι δεν είναι πραγματικά ελεύθερες να
βρουν εργασία κάπου αλλού.

Σκηνοθέτις: Dorottya Zurbó | 2018 |
Ουγγαρία | 78' | Ντοκιμαντέρ
Στο ντοκιμαντέρ αυτό παρακολουθούμε
τη 17χρονη Kafia, που έχει δραπετεύσει από
έναν καταναγκαστικό γάμο στη Σομαλία. Η
μητέρα της τη βοήθησε να το σκάσει από
τη χώρα και στη συνέχεια έφτασε μόνη της
στην Ουγγαρία.
Τη βλέπουμε να συμμετέχει στις τελικές
σχολικές εξετάσεις σε μια ξένη γι' αυτήν
γλώσσα, έπειτα τη βλέπουμε να κλείνει τα
18 και να πρέπει να φύγει από τον ξενώνα
ασυνόδευτων ανηλίκων για να ζήσει μόνη
της, ενώ ταυτόχρονα κυνηγά το όνειρό της
να γίνει μοντέλο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον που τη βλέπουμε
να περνά όλες αυτές τις αλλαγές, εμφανώς
αβέβαιη για το αν αυτές είναι σωστές, καθώς μιλά συνεχώς για αυτές. Εχει κάνει τις
σωστές επιλογές ή αλλάζει μόνο και μόνο
για να ενσωματωθεί στη νέα κοινωνία όπου
ζει;
Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική
ταινία γιατί δείχνει πως ό,τι συμβαίνει με το
ζόρι δεν μπορεί ποτέ να είναι το σωστό ειδικά όταν αυτό έχει να κάνει με τον γάμο.
Νομίζω πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε τον
χρόνο να δείτε αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ.

Cedar Wolf

The boy and the sea

A maid for each
Σκηνοθέτης: Maher Abi Samra | 2016 |
Λίβανος | 67' | Ντοκιμαντέρ
Η ταινία έναρξης του φεστιβάλ. Είναι ένα
ντοκιμαντέρ για τις οικιακές βοηθούς στον
Λίβανο, που με πληροφόρησε για πολλά
πράγματα που δεν ήξερα ότι συμβαίνουν
εκεί.
Καθώς προχωρά η ταινία, βλέπουμε έναν
άντρα που είναι ο υπεύθυνος γραφείου που
παρέχει οικιακές βοηθούς. Εξηγεί πολλά,
όπως από ποιες χώρες κατάγονται, και εξηγεί ακόμα και το πώς έρχονται παράνομα
στον Λίβανο. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει
τις κατόψεις των σπιτιών ή των διαμερισμάτων των ανθρώπων που προσλαμβάνουν τις
οικιακές βοηθούς και βλέπουμε πόσο μικρότερα είναι τα δωμάτια γι' αυτές σε σχέση με
όλα τα υπόλοιπα.
Ως θεατής, είδα μια άλλη πλευρά της
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οταν κάνουν
κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρέπονται,
οι άνθρωποι που προσλαμβάνουν οικιακές
βοηθούς το δικαιολογούν με όποιον τρόπο
μπορούν. Για παράδειγμα: «Εκείνοι έχουν οικιακή βοηθό, εμείς γιατί δεν θα έπρεπε να
έχουμε;» ή «Είμαι πολύ απασχολημένος για
να φροντίζω την ηλικιωμένη μητέρα μου»,
λες και με αυτά μπορούν να δικαιολογήσουν
τις κακές συνθήκες στις οποίες ζουν οι οικιακές βοηθοί στα σπίτια τους. Κάποιες οικογένειες προσπαθούν να κρύψουν το ζήτημα
αυτό, αγνοώντας την ύπαρξη της οικιακής
βοηθού τους, προσποιούμενες ότι δεν είναι
καν εκεί. Νομίζουν ότι το να της παρέχουν
απλώς φαγητό και στέγη είναι αρκετό για
να κάνει τη ζωή της οικιακής βοηθού άνετη.

Easy lessons

Η μετανάστευση είναι μια
ποικιλόμορφη και πολύπλοκη
εμπειρία και στόχος του
φεστιβάλ είναι να επιστήσει
την προσοχή στις διαφορετικές
πτυχές της

Σκηνοθέτις: Σοφία Γεωργοβασίλη | 2019
|Ελλάδα, Γερμανία | 12' | Μυθοπλασία
Το «Cedar Wolf» είναι η πιο γλυκιά ταινία για έναν έφηβο πρόσφυγα που ζει στην
Αθήνα και ένας ξυλουργός τον βοηθά να βρει
σταθερότητα. Αυτή η μικρού μήκους ταινία
δείχνει ότι μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας
τον άλλον, ακόμα κι αν δεν μιλάμε την ίδια
γλώσσα και ότι ακόμα και η πιο μικρή βοήθεια, είτε οικονομική υποστήριξη είτε απλώς
ένας καλός λόγος προς τους πρόσφυγες, είναι σημαντική και σημαίνει πολλά για αυτούς.
Η ταινία αυτή μου άρεσε γιατί στέλνει ένα
θετικό μήνυμα και αποδεικνύει ότι η τοπική
κοινωνία μπορεί να κάνει τη ζωή ενός πρόσφυγα πολύ καλύτερη, απλώς και μόνο αναγνωρίζοντας την παρουσία του.

Σκηνοθέτης: Samer Ajouri | 2016 |
Συρία, Λίβανος | 5' | Animation
Ενα συγκινητικό animation μικρού μήκους που μας μεταφέρει σε έναν εντελώς
καινούργιο κόσμο και μιλά για την επώδυνη ιστορία ενός μικρού αγοριού, του
Αϊλάν Κουρντί, του οποίου η εικόνα κυριάρχησε στις ειδήσεις και γέμισε τις καρδιές
και τη σκέψη μας με βαθιά θλίψη. Αυτό το
animation λέει την ιστορία του με έναν διαφορετικό τρόπο, ενώ η μουσική εγείρει
απίστευτα συναισθήματα και κρατά το κοινό καθηλωμένο. Αξίζει σίγουρα να το δείτε.
*Οι ταινίες του φεστιβάλ απευθύνονται κυρίως σε άτομα άνω των 18.
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