

Bu derleme öyküler, bizi en azı birkaç yıl süren çatışmalarla hayalleri kesintiye uğramış çocuk ve genç neslin geçmişine, bugününe ve daha iyi bir gelecek umuduna doğru yolculuğa çıkarıyor. Anlatılması zor öyküleri okurken yüreğimiz sızlıyor. Onların inanılmaz arzuları var. Astronot ve gazeteci olmak, hakları için mücadele etmek, sevgili ülkelerini yeniden inşa etmek istiyorlar. Endişe ve üzüntülerle karanlık ve bulutlu gökyüzünde umut ışığı hayaline tutunuyorlar. Kayıp nesli önlemek, onları desteklemek önceliktir. Yardım edenlerin çabalarının sonuçlarını görmek umut vericidir. Bu bize gelecek neslin dayanma gücünü ve kararlılığını gösterir. Bu özellikler peşinde olduğumuz olumlu değişim ve barışçıl geleceğin umududur. Bütün çocuklar rüya görür. Savaşı, açlığı ve soğuğu yaşayanlar için geriye hayal kurmak kalıyor. Şehrini, evini, ailesini terk edenler daha iyi bir geleceğin umudunu taşıyor. Geceleri ülkelerine geri döneceklerini aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya geleceklerini hayal edip karşı koyuyorlar ve hayata umutla bakıyorlar. Her şey umutla olur. Topraklarında savaş olan ülkeler insanlarla birlikte yüzyıllardır ayakta duruyor. Onlar dünyayı aydınlatsın diye toplum olarak ülkelerinde kendi kimliklerini yarattı. Binlerce yıl kültürlerini, geleneklerini büyüttüğü, beslediği büyüleyici bu topraklar zengin ve çok kültürlü topluma ev sahipliği yapıyor. Ülkeleri arkeolojik hazinelerle dolu ve bazı şehirleri dünyanın en eski şehirleridir. Mimari eserlerini korumak geçmişten bugüne gelen miraslarının önemli bir parçasıdır. Yurdundan edilmiş erkek ve kadınların ülkelerinin ihtişamının basit hatırası onları evlerine geri götürüyor. Hangi çocuk bir ev hayal etmez? Burada öykülerini anlatanlar için bu uzak anıdan başka bir şey değil. Onlar iyi bir geleceğin olacağı, her Allahın günü baş etmek zorunda oldukları şiddetten, soğuktan ve acıdan korunabilecekleri bir sığınak hayal ediyorlar. Çocuklar her akşam yatağa giderken var olan ama görmezden geldiğimiz her şeyi kaybetti. Onların asla ellerinden alamadığımız ve vazgeçemeyecekleri tek şey hayalleri ve umutlarıdır. Şimdi ilk öyküye bakalım. İnsanlar ülkem eskiden muhteşemdi, bugün her şey yerle bir oldu çok üzülüyorum diyor. Geri dönersem her şey farklı olacak. Şimdi başka ülkede yaşayıp, mutlu olmaya çalışıyoruz. Diğer çocuklarla okula gidiyorum. Aynı ülkenin kızlarıyla zaman geçiriyoruz. Öğretmenimiz memleketimiz hakkında sorular soruyor. Bana neyi özlediğimi sordu. Ülkemi özledim dedim. Bizim olmayan ülkede kendimizi evimizde hissetmiyoruz. Sana çocukların ne istediğini söyleyeyim. Okula gitme, kendi dillerini konuşma ve ülkelerinde yaşama hakkı istiyorlar. Benim ülkemde olanlar asla olmamalı. Onların oynama, ders çalışma, mutlu olma hakları var ve mutsuz olmamalılar. İstediğim üç şey var. Birincisi, ailemin, kız kardeşlerimin güvende ve sağlıklı olmasıdır. İkincisi, hacca gitmektir. Üçüncüsü, ülkemi görmektir. Bir gün ülkeme döneceğim. Her yol aynı yere çıkmaz. Her yolculuğun kendi öyküsü vardır. İlk adımdan sonra gezgin artık aynı kişi değildir. Kişinin seçtiği yollar seçimlerini belirler. Öykülerini paylaşan çocuklar için seçimlerin bir kısmı özgürce yapılmıştır. Gençlerin hayallerinde bitmez tükenmez eğitim ihtiyacı vardır. Yaşamları adaletsizliklerle dolu bu kuşak için dersleri ve mutlu günlere ait anıları, umut beslemelerinin iki ana nedenidir. Aşağıdaki metin bunu anlatır. Çocuğun okula gittiği zamandan geriye kalan değer verdiği bir fotoğraftır. Bazıları evinin enkazından parçalanmış oyuncağı ve zarar görmüş kitabı kurtarmış, diğerleri her şeyini kaybetmiş. Öykülerini paylaşanlar doğum günlerini kutlamıyorlar. Hayatın zorluğuna rağmen iyi günler için umut taşıyorlar. Onlar için hayatta kalmak kadar çalışmak da önemli. Kendileri ve aileleri için gelecek inşa edip ülkelerine dönme olasılığının olduğunu biliyorlar. Eğitim geleceklerinin anahtarıdır. İkinci öyküye bakalım. Bu fotoğrafım okula kayıt olurken çekildi. Benim için çok önemli. Ülkeden ayrıldığım ilk yıl, okulun ilk haftası. Anılarımın bazısı iyi bazısı iyi değil. Okulumu hatırlıyorum bana güzel geliyordu. Arkadaşlarımı ve bahçedeki futbol maçlarımızı hatırlıyorum. Savaşı, bombaları ve yaptığımız yolculuğu hatırlıyorum. Bunlar unutmak istediğim kötü anılar. Gece yarısı ülkemizden ayrıldık. Karanlıkta yolu zor görüyorduk. Dikenli çalıların arasından yürüyerek vadileri aştık. İnsanlar ağırlık yapmasın diye her şeyini geride bırakmıştı. Ben ders kitaplarımı, kalemlerimi ve boya kalemlerimi bıraktım. Annem yakında eve döneceğimizi söylemişti ama uzun zamandır buradayız. Bu fotoğraf benim için değerli ve çocukluğumun parçası. Ona bakıp gülümsüyor ve küçükken mutlu olduğumu hatırlıyorum. Sadece bir çocuktum. İstediğim şey ülkeme dönmek, evimi ve okulumu tekrar görmek. Umarım ülkem yeniden huzurla yaşanan bir yer olur. Bunu tüm kalbimle istiyorum. Hayallerimize dört elle sarılmalıyız. Savaş olan yerlerde çocukların hayal kurmadığını düşünebiliriz. Sıkıntı ve eşitsizlik hayatlarının parçasıdır. Onların yaşamları nedeniyle hayallerinin yok olduğunu düşünebiliriz. Ama durum tam tersidir. Onun hayatının bir kısmı elinden alınırsa geriye kalan güzel günlere ait umuttur. Asla gerçekleşemeyeceğinden korksalar da hayallerini canlı tutarlar. Öykülerini anlatanlar pes etmeyen müthiş cesarete sahipler. Çoktan havlu atarlardı. Etrafınızdakiler parçalanırken umut etmek güç ve karakter gerektirir. Küçük bir şey hayallerine tutunabilmeleri için yeterlidir. Bir kelime, bir giyecek, bir şarkı. Üçüncü öyküye bakalım. Ülkemden birkaç yıl önce buraya geldiğimizde, ailem beni okula yazdırmakta zorlandı. Çok pahalı okullarda yer vardı. İlk yılı evde annemle geçirmek zorunda kaldım. Evde anneme yardım ediyordum ve mutlu değildik. Annem diğer çocuklardan geri kalacağım ve derslere yetişemeyeceğimden korkuyordu. Bir gün yer açıldı ve okula başladım, şanslıydım. Komşumuz kızlarının dışarı çıkmasına izin vermiyor ve başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Üzülüyorum bu adil değil. Babası ve annesi hiçbir yerin okuldan daha güvenli olmadığını bilmeli. Doktor olmak ve okumak istiyorum. Okula gittiğim sürece hayalimin gerçekleşeceğini biliyorum. Büyüyüp çocuklarım olduğunda bir gün bile okullarını kaçırmalarına izin vermeyeceğim. Okulun hayallerin gerçekleştiği yer olduğunu söyleyeceğim. Değerli rüyalar, kendileri ve diğerleri için iyi gelecek hayal edenlerindir. Bazıları bu rüyaları besler. Onlar aldığı eğitimle hakları için savaşan umudunu yitirmeyenlerdir. Kitabı okurken çocukların güçlü ve cesur olduğunu göreceksiniz. Savaş başladığında dünya harekete geçmiş ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştı. Onların kararlılığını, haysiyetini ve güçlerini korumalarına yardımcı oldular. Dördüncü öyküye bakalım. Savaştan önce normal bir gençtim. İnsanları görmek hoşuma giderdi. Savaş beni başka biri yaptı. Evimi ve arkadaşlarımı kaybettim. Utangaç, özgüveni olmayan biri oldum. İnsanlarla iletişim kurmamak için her şeyi yapıyordum. Annem aynı acıyı yaşayan genç kadınlara yönelik bir programa katılmamı sağladı. Programın fikri ve içeriği hoşuma gitmişti. İlk toplantıdan sonra değiştiğimi hissettim. Arkadaş edindim, komşularımla konuşmaya başladım. Çevremdekiler hakkında bilgi edinmek istiyordum. Hepimiz aynı olmasa da ilerleme kaydettik. Başta konuşmaya çekinirken sonra birbirimize açılmayı başardık. Programla hayatım değişti ve bu bilgileri her yerde kullanırım. Eskiden hayatım anlamsızdı. Şimdi olaylara bakışım değişti. Hedefim benimle ilgilenildiği gibi başkalarıyla da aynı şekilde ilgilenmek. Umarım yardım ettiğim kızlar güçlü olup, yaşadığı toplumla baş edebilirler. İnsan evinin değerini ayrılınca anlar. Evimizden ayrıldığımızda bu bir seçimdir ve döneceğimizi biliriz. Öykülerini anlatanlar evlerine geri dönmemek üzere ayrıldı. Ailesi parçalanmış, mahallesi yok edilmiş, yüzlerce yıllık toplumlar bir gecede haritadan silindi. Hayalleri eve geri dönmektir. Orada ne bulacaklar? Şehirleri yeniden inşa edilir, yollar ve mahalleler oluşturulur. Yolculuğun sonu barışa gider ve zorludur. Cesaretle ve inançla hazırlanıyorlar. Umut ve hayalleri haklarına saygı duyularak barışla yaşamaktır. Son öyküye bakalım. Buraya yedi yaşımda geldim. Evime, kasabama ve ülkeme ait çok anım yok. Babam ve annem ülkemin nehirler ve çiftliklerle muhteşem yer olduğunu anlatırken, güzel yer diye düşünüyor ve yüreğimin derinliğinde özlüyorum. Hayalim ülkemi yeniden inşa edip mutlu yaşamak. Kendilerini evlerinde hissetmelerini istiyoruz. Hayallerinin peşinden giderek, iyi gelecek ve barışla dünyayı ileriye taşıyacaklar. Geceleri gökyüzüne bakıyoruz. Her yıldız bir çocuğun mutlu ve güvenli yaşama hayalini taşır. Öykülerle umut, hayal ve korku dolu belirsiz yolculuğa çıkıyorsunuz. Savaş olan yerlerden gelenlerin gerçekliğini yaratıcılıkla tasvir eden çizim ve kelimelerden oluşan bir mozaik. Evlerine dönüp dönemeyeceğini bilemeyen masumların öyküleridir. Ülkelerini inşa ederken, barış ve kararlılık mesajı veriyorlar. Gerçek renkli sayfalardan acıdır. Savaş onların büyümesi için tehlikeli ve yaşanmaması gereken korkuları yaşadılar. Evlerini, ailelerini, arkadaşlarını ve okullarını kaybettiler. Gençlik yılları ve sonrasında görünmez yaraları taşıyacaklar. Yine de iyimserlikleri değişmiyor. Özgün ortaklıklar, savunmasız ve ülke değiştirenlere ulaşılmasını sağlar. Öğrenimlerini sürdürmeye, ruhsal destek ve eğitimine zaman yaratır. Böylece okula geri döndüler. Ailelerin çocuklarını okula göndermesi, ulaşımını sağlaması, öğretmenlerini artırması, kitaplara ulaştırması, eğitim alması, oynaması ve çocuk olması yerel eğitimlerle oldu. Gelecek için onlara kulak vermeliyiz. Yaratıcılıkta yeteneğe, güçlü iradeye ve sosyal uyuma da sahipler. Bu ülkelerini inşa etmede önemlidir. İnsanlığın ve hayatın kötü yönünü yaşadılar, ama parlak geleceğin hayalini kurdular. Hayalleri için çalışmalıyız. Onların çocuk ve adil şansa sahip olmak hakkıdır. Öyküleri okuduğunuz için teşekkürler. Bunlar gerçek çocuklar. Sonda savaşan ülkelerden ve Avrupa Birliğinden yararlanmış komşu ülkelerdeki çocukların fotoğrafları var. Bu bölüm, cesaretini, kararlılığını yitirmeyen, pozitif kalıp hayal kuran çocuklara ve milyonlara adandı. Hayallerine yardımcı olabiliriz.

