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 Political  سياسی

  
  *"ياسمين کاسائی: "نويسنده

  .ن .م: برگردان از 
  ٢٠١۶ مارچ ٢٣

  

   اتريش–ِزندگی روزمرۀ زنان پناھندۀ جوان در وين 

  
  "ياسمين کاسائی"

 Carlo Alberto Aldi: Foto -" یَکارلو البرتو الد: "عکس از
  

از ماه  در آن زندگی می کردند، تقاعدی ھاً، در يک تعميری که قبال بازنشستگان يا اوتاکرينگدر شھر وين، منطقۀ 

ِزمريتا بوند "و بدون ھمراه، توسط  نھاد خيريه ای  به نام  پناھندۀ زيرسن ۶٠ به اين طرف ٢٠١۵ست اگ  کارگران –َ

Samariterbund-Arbeiter "ياسمين . "ًتقريبا باالتر از نصف آنھا زنان جوان و دختران اند. مراقبت می شوند

کند، يک نگاه اجمالی را در زندگی روزمرۀ سه زن جوان به ما مھيا  کار می" فرار به جلو"ِکه در نھاد " اسائیک

  .ساخت

سه زن ) ر داده شده استينام ھا توسط مدير روزنامه تغي(  ساله ١٧" احناز" ساله و ١٧" حفيظه"  ساله،١٧" پروين"

 اوتاکرينگی ئِريش با ھمديگر آشنا و در ماه گذشته در پناھگاه منطقه ِجوان افغان  در يک مرکز ابتدائی ثبت نام در ات

ست، که در آن جوانان از کشور ھای مختلف با المانيِ مشترک آنھا رفتن به کورس ھای زبان ۀزندگی روزمر. مقيم شدند

 شھر وين ١٧   آموزشی در محلۀسۀسؤاين کورس ھای بيرون از پناھگاه در يک م. گيرند  سھم میمتفاوتزبان ھای 

  . داير می گردد

آنھا می خواھند، که به . يت را داردو به وضوح باالترين اولالمانیبرای ھر سه دختر در حال حاضر، آموختن زبان 

.  بياموزند، تا به قدر کافی در زندگی روزمره قادر به برقراری ارتباط  با ديگران شوندالمانیُزودترين فرصت زبان 

ھمچنان آرزو دارد، که در ساعات تعطيلی بعد از ظھر در يک . ھد، به طور متداوم درس بخواندترجيح می د" حفيظه"

ن و نوشتن دسترسی نداشت در وطن خود ھرگز به خواند. اموزدکورس انفرادی درس بخواند، تا ھر چه سريعتر زبان بي
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ًو حاال بايد از روند سواد آموزی در يک زبان  کامال  جديد آغاز کند من مشکل تر از ديگران می "  می گويد،او.  ِ

 المانیاين قابل فھم است، زيرا کورس ھای زبان ".  نظارتی نزديک تر احتياج دارمۀآموزم، من به کمک بيشتر و رابط

ِرد يا به يک سويۀ مشخص اند، و نياز ھای خاص و يا شرايط  مختلف  جوانان را حل نمی کنندستندھمه به يک  به . ِ

 در صد زنان در افغانستان خواندن و ٨٠. ختران در افغانستان از نظام تعليم و تربيت حذف می شوندخصوص زنان و د

  . در وين مد نظر گرفته نشده استالمانیی که در کورس ھای زبان يک دشوارئ. نوشتن را نياموخته اند

  

  آشنائی با شھر

ِدر اوقات فراغت خود دوست " پروين. "ان استِ،  بعد از ظھراوقات فراغت دخترالمانیبعد از اتمام ساعات درسی 
شتر به آثار تاريخی عالقه مند است، از بعضی جای ھا به تنھائی نيز يب. دارد، که با شھر وين و اطراف آن آشنا شود

برای سفر . ما به طور منظم تکت ھفتگی رايگان دريافت می کنيم، تا در شھر به ھمه جا رفته بتوانيم". ديدن می کند

 يورو ٢١ ۀاين يک مصرف اضافی قابل توجه ست، در ھفت. بيرون از شھر وين پول تکت را بايد خود ما بپردازيمھای 

  . تحرک برای پروين يک جزء اساسی ادغام در جامعه ست".  جيب خرچی  را بايد خيلی صرفه جويانه مصرف کرد

در . با بعضی کسان آشنا شد فرار جرياندر ". نماين جامعه شوم، پس بايد آزادانه حرکت کرده بتوااز اگر من بخشی " 

 اصلی اش در ۀِحال حاضر خودش را با اينھا خيلی نزديک احساس می کند و برايش به يک جايگزين  برای خانواد

  .افغانستان تبديل شده اند

در ". ند وقتی مالقات کنم تماس زياد دارم، که می خواھم آنھا را ھر چKrems من با يک فاميل افغان در شھر کريمز" 

 آثار نويسندگان فارسی زبان، مانند حافظ و سعدی می ۀی خود اگر از شھر ديدن نکند، بيشتر به مطالعت تعطيلاوقا

  .اين کتاب ھا را از کتابخانه عمومی شھر دريافت می کند. پردازد

دور شھر، که گردش ورس ھای عکاسی و دفتر پناھندگان ھر چند وقت فعاليت ھای تفريحی سازماندھی می کند، مانند ک

ِبه صورت عموم، آنھا خواھان امکانات تفريحی منظم تر و با در . سھم می گيرندنيز در آن بعضی اوقات اين دختران 
از دير وقت آرزوی آموختن گيتار را دارد، که در حال حاضر " پروين. "نظر گرفتن خواسته ھای فردی شان می باشند

  .ايش يک معلم خصوصی به طور رايگان مھيا ساخته استاين امکانات را بر

  

  زندگی مشترک

د، که جلسات عمومی دائر می شوبه طور منظم در پناھگاه . زندگی مشترک در پناھگاه به صورت عموم خوب است

برای . ی کار ھای روزمرۀ شان بحث می کنندندھ باشندگان در آن سھم می گيرند و در رابطه با مسائل سازماۀھم

در . ً، که بعضا به زبان فارسی نيز صحبت کرده می توانند.ھريک از چھار طبقۀ اين ساختمان يک نفر مسؤول است

  .ًاتاق ھای يک يا دو نفری مشترکا زندگی می کنند

برای اين زنان جوان اين .  دارند، بعد از آن بايد پناھگاه را ترک کنندبازديد ۀ اجاز] شب٩[ بجه٢١مھمان ھا تا ساعت 

البته اينھا به يک جای . آرزو دارد که دوستانش را که در وين زندگی نمی کنند، دعوت کند" احناز. "ک مشکل استي

ود آراسته سازد، تا احساس َآرزو دارد، که اتاق خود را رنگ و به شوق شخصی خ" پروين. "خواب ضرورت دارند

  .دائی ستيک زندگی ارزشمند بيشتر از رفع ضرورت ھای ابت. گی نکندبيگان

اکثر اينھا " می گويد، "پروين. "پناھندگان زير سن قانونی بدون ھمراه، به ندرت با افراد بيرون از پناھگاه در تماس اند

اما اگر با انسان ھا با يک لبخند . در ھر جامعه ھمين طور است. با من برخورد احترام آميز دارند، بعضی آنھا کمتر
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که اين زنان جوان با افراد بيرون از پناھگاه  طوری. گردد  از جانب مقابل باز میًمواجه می شوم، عمدتا يک لبخند

ثير بحث ھای أدر ھر صورت اين دختران تحت ت.  نيز ندارندالمانیکمترين تماس ندارند، آنھا دسترسی به گزارشات 

ِسياستمداران . و اخبار ندارممن عالقه به سياست . چرا دروغ بگويم" می گويد، " حفيظه. "سياست پناھندگی نمی روند
  ".من فقط  يک زندگی عادی و امن می خواھم. کشورم ھمواره انسان ھا را سرکوب می کنند

  

  پالن ھا برای آينده

بعد از ". دانم از کجا شروع کنم من ھيچ نمی"می گويد، " احناز. " شان پالن ھای بزرگ دارنداين سه زن برای آيندۀ

  . دنمی خواھند، اولتر دورۀ ثانوی مکتب را بياموزند و سپس به آموزش دورۀ عالی ادامه دھ، المانیاتمام کورس زبان 

ِھميشه آرزو داشت، يک مھندس عمرانی بشود " پروين" مديريت و اقتصاد تحصيل کند، ۀمی خواھد، در رشت" احناز"
اجتماعی ترجيح می دھد، تا کار را در بخش " حفيظه. "ربی ترکيب دھدو سبک مھندسی عمرانی شرقی را با سبک غ

  .ت فعلی خود او اند، کمک کنديعئی که در وضدر آينده به انسان ھا

که بعد از  اين.  را ترک کننداوتاک رينگ سالگی بايد پناھگاه ١٨به ھر حال، اين دختران جوان بعد از رسيدن به سن 

ِخصوص به خاطر امکانات خوب وسايط حمل آنھا می خواھند که در وين بمانند، به .  آن چه می شود، نامعلوم است ِ
  .ِونقل و ھمچنان به خاطر مؤسسات دولتی و غير دولتی مربوط  به مسايل پناھندگان

  

==================  

ی اتحاديۀ ملی محصالن اتريش و فعال انی تحصيل می کند، سخنگوی اجتماع طب انسۀدر رشت"  ياسمين کسائی"*: 

  .است" فرار به جلو"  به نام گروھیاجتماعی در 

  

  ؟: منبع

Asyl 
Flüchtlingssolidarität 

  

  

   

   

   

 

 

 

 

 
 


