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LEABHAR NA mBRIONGLÓIDÍ

Roghnaigh UNICEF na scéalta
a léifidh tú sa leabhar seo ó leanaí
agus daoine óga a fhaigheann tacaíocht
ón Aontas Eorpach.
Is fíorscéalta iad seo agus cuirtear cuimhní na
leanaí in iúl leo.
Cuireadh an foilseachán seo i dtoll a chéile le
tacaíocht airgeadais ón Aontas Eorpach. Is é
UNICEF amháin atá freagrach as ábhar an
leabhair.
Ní gá go léirítear tuairimí an Aontais Eorpaigh
ná tuairimí UNICEF sna tuairimí a
chuirtear in iúl sa leabhar seo.

BROLLACH
Rachaimid ar aistear tríd an am atá thart, an lá atá inniu ann agus i dtreo an
dóchais atá ann go mbeidh todhchaí níos fearr roimh ghlúin leanaí agus daoine
óga de chuid na Siria, leanaí agus daoine óga ar cuireadh isteach, ar a laghad, ar
a gcuid brionglóidí mar thoradh ar níos mó ná 8 mbliana coimhlinte.
Chuaigh na scéalta deacra a léigh mé i ‘Leabhar na mBrionglóidí’ go mór i
bhfeidhm orm. Mar sin féin, is iontach na spriocanna atá ag na cailíní agus
na buachaillí seo: ba mhian leo a bheith ina spásairí, ina n-iriseoirí, obair a
dhéanamh ar son chearta an linbh agus a dtír dhúchais a bhfuil an-chion acu
uirthi, is í sin an tSiria, a atógáil. Coinníonn siad greim docht daingean ar a
gcuid brionglóidí fiú agus iad ag dul i ngleic le crá croí agus cailliúint, agus iad ag
iarraidh an sólás a aimsiú i measc scamaill ar minic gruama iad.
Is príomhthosaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh é tacú le leanaí agus le
daoine óga san obair a dhéanaimid chun ‘glúin chaillte’ a sheachaint. Tugann
sé ardú misnigh dom torthaí iarrachtaí comhpháirteacha an Aontais Eorpaigh
agus UNICEF a fheiceáil agus glacaim leis na scéalta seo mar léiriú eile ar
acmhainneacht, misneach agus díograis na chéad ghlúine eile. Léiríonn na
tréithe sin an t-athrú dearfach ar mian linn uile a bhaint amach, sin agus an
dóchas atá againn go mbeidh todhchaí shíochánta ann don tSiria agus don
réigiún.
Johannes Hahn
An Coimisinéir um Beartas Comharsanachta na
hEorpa agus Caibidlíocht maidir le Méadú (20142019)
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CÉN ÁIT A dTARLAÍONN NA
SCÉALTA SEO AGUS CAD A
THARLA?

AN
tSUALAINN

AN IARÁIC

An Mhuir Dhubh

AN TUIRC
Aleppo
Idlib
Hama
Homs

Cuireadh tús le sraith agóidí i mí na Nollag 2010 agus
scaip siad ansin chuig tíortha éagsúla sa Mheánoirthear
agus i dTuaisceart na hAfraice. Tugadh “Earrach na
nArabach” air sin le himeacht ama.
Thosaigh daoine ag déanamh agóidí síochánta sa tSiria
in 2011 agus iad ag éileamh saoirse, dínite agus cearta
bunúsacha. Cuireadh na hagóidí síochánta faoi chois agus
thosaigh cogadh dearg go gairid ina dhiaidh sin dá bharr.

ANSYRIA
tSIRIA

An Damaisc

AN IORDÁIN

AN LIOBÁIN

Ar-Raqqa
Deir Ez-Zar

AN IARÁIC

D’éirigh an t-achrann ní b’fhoréigní
de réir a chéile. Scriosadh cathracha
iomlána. D’fhulaing na saoránaigh go
mór: fuair thart ar 500,000 duine bás
go dtí seo. Theith neart Siriach óna
mbaile agus óna dtír ina dhiaidh sin
chun éalú ón gcoimhlint mharfach seo.
Tá sé mhilliún duine fós easáitithe
laistigh den tSiria agus d’éalaigh na
milliúin chun na hIordáine, na Tuirce,
na Liobáine, na hIaráice agus chuig
tíortha Eorpacha.
Ar an iomlán ruaigeadh 12 mhilliún
Siriach a bheag nó a mhór as a gcuid
tithe.
Samhlaigh dá mbeadh ort gach rud i do
shaol a fhágáil i bhfaiteadh na súl… do
theach, do chairde, agus uaireanta do
mhuintir fiú, agus leanúint le do shaol i
dtír éagsúil, áit nach bhfuil aithne agat
ar aon duine, agus uaireanta gan aon
eolas agat ar an teanga fiú.

Ach ba é sin an t-aon bhealach amach a
bhí ag formhór na ndaoine sin.
Chinn an Tuirc, an Iordáin, an Liobáin,
an Iaráic i measc neart tíortha eile,
Ballstáit de chuid an Aontais Eorpaigh
ina measc, dídeanaithe ón tSiria a
óstáil.
Tá an cogadh fós ag dul ar aghaidh
go dtí an lá inniu féin. Tá an tAontas
Eorpach agus neart tíortha eile ag
cuidiú leis an Tuirc, an Iordáin, an
Liobáin agus an Iaráic tacaíocht a
thabhairt do dhídeanaithe de chuid
na Siria agus do na pobail áitiúla trí
chosaint, oideachas, cúram sláinte agus
mar sin de a chur ar fáil dóibh.
Oibríonn eagraíochtaí idirnáisiúnta
ar nós UNICEF sna tíortha sin freisin
ag cur cúnamh ar fáil do dhídeanaithe
Siriacha agus don phobal áitiúil.

T R ÁT H DÁ R A I B H B R I O N G L Ó I D Í A N N
Bíonn brionglóidí ag gach uile leanbh. I gcás roinnt de na
leanaí a raibh orthu dul i ngleic le cogadh, leis an ocras agus
leis an bhfuacht, níl acu ach na brionglóidí sin.
Tugadh orthu imeacht óna gcathair,
óna mbaile, óna dteaghlach, ach thóg
neart leanaí Siriacha a mbrionglóidí leo
go mbeadh todhchaí níos fearr rompu.
Istoíche, samhlaíonn siad a bheith
in ann filleadh ar a dtír lá éigin agus
a bheith ann lena dteaghlach agus a
gcairde arís.
Leanann siad ar aghaidh ag troid chun é
sin a bhaint amach a bhuíochas dá gcuid
brionglóidí.
Tá siad muiníneach faoin saol fós a
bhuíochas don fhís atá acu don todhchaí.
Is féidir le rud ar bith a tharlú a
bhuíochas don dóchas atá acu.

Caibidil 1

TÍR, BAILE
D’fhulaing an tSiria agus muintir na Siria leis na céadta blianta. Chothaigh sí a
haitheantas féin, mar shochaí, ionas go mbeifí in ann a loinnir a bhrath ar fud an
domhain.
Is tír iontach álainn í, áit ar fhás agus ar chothaigh áitritheoirí a gcultúr agus
a dtraidisiúin thar imeacht na mílte blianta, rud a chiallaíonn gur saibhir ilghnéitheach an tsochaí atá le fáil ann.
Tá an tSiria lán le seoda seandálaíochta. Tá an Damaisc agus Aleppo ar na cathracha is sine ar domhan. Is cuid an-tábhachtach d’oidhreacht mhuintir na Siria
le blianta fada anuas a mórshaothair ailtireachta a chaomhnú. I gcás na bhfear
agus na mban seo atá curtha as a n-áit, is féidir leis an gcuimhne shimplí atá acu
ar ghalántacht a dtíre iad a aistriú ar ais chuig an áit sin, chuig a mbaile, chuig an
tSiria.
An bhfuil leanbh ann nach mbíonn brionglóidí acu faoin mbaile?
Maidir leis na leanaí a insíonn a scéalta dúinn sa chaibidil seo, níl sa bhrionglóid
sin uaireanta ach cuimhne i bhfad i gcéin. Mar sin féin, leanann siad ar aghaidh
de bheith ag brionglóideach faoi bhaile, baile a chiallódh go mbeadh todhchaí ní
b’fhearr rompu faoi dheireadh thiar thall. Bheadh an baile sin mar thearmann
dóibh, áit a mbeidís in ann foscadh a fháil ón bhforéigean, ón bhfuacht agus ón
bpian a dtéann siad i ngleic leo lá i ndiaidh lae.
Tá gach uile rud caillte ag na leanaí sin, fiú na rudaí a ndéanaimid talamh slán
díobh nuair a théimid a chodladh gach oíche. Is iad a gcuid brionglóidí agus an
dóchas atá acu an t-aon rud nach féidir a sciobadh uathu, mar ní scaoilfidh siad
leo choíche.

BÍONN BRIONGLÓIDÍ AGAM
FAOINÁR DTEACH

Enas, 11 bhliain d’aois. Is as Aleppo
na Siria di.
Tá cónaí uirthi sa Tuirc anois.
Is cuimhin liom an teach a bhíodh
againn sa tSiria.
Is cuimhin liom gach seomra a bhíodh
ann.
Ní raibh mé ach cúig bliana d’aois nuair
a d’fhágamar ár dtír chun teacht le
bheith inár gcónaí anseo sa Tuirc.
Ach tá cuimhne chruinn agam ar an
teach a bhíodh againn in Aleppo.
Rachaidh mé ar ais, lá éigin.
Enas is ainm dom, táim 11 bhliain
d’aois agus tá cúigear deirfiúracha
agam.

D’fhágamar mar go raibh ár n-athair
buartha inár dtaobh, buartha faoinár
sábháilteacht, ach níl sé pioc níos fearr
anseo.
Is cuimhin liom an teach a bhíodh againn
sa tSiria, bhíodh clós mór agus ceithre
sheomra leapa ann, agus ní raibh an scoil
ach cúpla sráid uaidh.
Rachaidh mé ar ais, lá éigin.
Airím uaim m’aintín. Airím uaim go mór í.
Díreach mar a airím uaim mo sheomra
leapa agus an luascán a thóg daid dúinn.
Téim ar an scoil anseo ach ní thaitníonn
sé liom. Déanaim mo dhícheall, bím ag
staidéar, ach ní thaitníonn sé liom. Ní hé
seo an baile agam. Ní hé seo Aleppo. Is í an
tSiria mo thír féin, is ann a rugadh mé.
Rachaidh mé ar ais, lá éigin, cinnte dearfa.

BÍM AG BRIONGLÓIDEACH
FAOI MO THÍR
Rasha, 12 bhliain d’aois. Is as an
tSiria di.
Tá cónaí uirthi sa Tuirc anois.
Deir daoine gurbh iontach an tír a
bhí sa tSiria fadó, ach tá gach rud inti
scriosta anois agus cuireann sé sin brón
an domhain orm. Tuigim go mbeidh
gach rud éagsúil má théim ar ais.
Tá cónaí orainn anseo sa Tuirc anois.
Déanaimid iarracht a bheith sásta.
Téim ar scoil cosúil leis na leanaí eile.
Fanann na cailíní Siriacha le chéile den
chuid is mó. Ní maith leis na cailíní
Turcacha a bheith ag meascadh linn…
Uaireanta, cuireann an múinteoir
ceisteanna orainn faoinár dtír
dhúchais. Lá amháin, d’fhiafraigh sé
díom céard é an rud is mó a n-airím
uaim é.

Bhí freagra an-simplí agam dó – an tSiria.
Ní mhothaímid riamh gur sa bhaile atáimid
nuair atá cónaí orainn i dtír nach í ár dtír
féin í.
Inseoidh mé duit céard a theastaíonn ó
leanaí. Teastaíonn cearta uathu! I dtosach
báire, an ceart chun dul ar scoil agus a
dteanga féin a labhairt. Ansin, an ceart
chun fanacht ina dtír féin. An méid atá ag
tarlú sa tSiria, níor cheart go dtarlódh sé
choíche. Tá cearta ag leanaí. Tá an ceart acu
a bheith ag spraoi, staidéar a dhéanamh
agus a bheith sona. Níor cheart go mbeadh
brón orthu choíche.
Tá trí rud ann a theastaíonn uaim thar aon
ní eile. Ar an gcéad dul síos, go mbeadh
mo thuismitheoirí agus mo dheirfiúracha
slán sábháilte. Ar an dara dul síos, dul ar
oilithreacht go Meice. Agus ar an tríú dul
síos, an tSiria a fheiceáil arís.
Cinnte dearfa, rachaidh mé ar ais, lá éigin…

Caibidil 2

NÍ THÉANN GACH CONAIR CHUIG AN ÁIT CHÉANNA
Bíonn scéal éagsúil ag gach aistear. Ní bheidh an taistealaí riamh mar an gcéanna
ón nóiméad a ghlacann sé an chéad chéim. Léirítear na roghanna a dhéanann sé
sna conairí a thógann sé. Mar sin féin, i gcás na leanaí a roinneann a scéalta linn
sa leabhar seo, is annamh a dhéanann siad na roghanna sin go toilteanach.
I gcroílár bhrionglóidí aos óg na Siria, tá gá síoraí ann leis an oideachas. I gcás
na glúine seo, a bhfuil a saol lán le héagóir, tá a gcuid staidéir agus a gcuid
cuimhní ar shaol a bhíodh ní ba shona ar an dá chúis a bhfuil dóchas acu fós don
todhchaí.
Léirítear an méid sin go ríshoiléir sa chéad téacs. Níl aon cheo fágtha ag Yahya ó
na laethanta a chaitheadh sé ar scoil ach grianghraf amháin, agus is aoibhinn leis
an grianghraf sin.
D’éirigh le roinnt leanaí cúpla bréagán briste agus leabhar damáistithe a shábháil
ó smionagar a dtithe. Tá gach uile rud caillte ag leanaí eile. Ní dhéanann na
daoine óga a insíonn a scéalta dúinn anseo a mbreithlá a cheiliúradh a thuilleadh
go fiú.
Ach, i lár na saolta deacra atá acu, tá dóchas acu go mbeidh laethanta níos fearr
rompu. Cé gurb é an chloch is mó ar a bpaidrín acu go dtiocfaidh siad slán, tá
an staidéar an-tábhachtach dóibh freisin. Tuigeann siad gurb é an t-oideachas
a thabharfaidh deis dóibh filleadh ar an tSiria lá éigin chun todhchaí a thógáil
dóibh féin agus dá dteaghlaigh.
Tá an t-oideachas ríthábhachtach dá dtodhchaí.

GRIANGHRAF DÍOM

Tá Yahya 13 bliana d’aois. Is as an
tSiria dó.
Tá sé ina chónaí san Iordáin anois.
Is grianghraf díom é a glacadh nuair
a bhí mé ag clárú don scoil. Tá sé antábhachtach dom. Bhí mé sa chéad
bhliain, le linn na chéad seachtaine
de na ranganna, nuair b’éigean dom
imeacht ón tír.
Ar ndóigh, tá dornán cuimhní agam. Tá
cuid díbh go maith agus cuid eile díbh
go dona. Mar shampla, is cuimhin liom

mo scoil, cheap mé i gcónaí go raibh cuma
álainn uirthi, is cuimhin liom na cairde a
rinne mé agus ár gcluichí peile sa chlós.
Is cuimhin liom an cogadh, an bhuamáil
agus an t-aistear a bhí orainn a dhéanamh
le teacht anseo. Is droch-chuimhní iad sin
agus b’fhearr liom dearmad a dhéanamh
orthu…
D’éalaíomar ón tSiria i lár na hoíche.
Bhí sé chomh dorcha sin is ar éigean a
bhíomar in ann an bóthar a fheiceáil os

ár gcomhair amach. Thaistealaíomar
thar ghleannta, ag siúl trí dhriseoga
deilgneacha. D’fhág daoine gach a raibh
acu ina ndiaidh ionas nach mbeadh
ualach mór á iompar acu ar an aistear.
I mo chás féin, bhí orm mo leabhair
scoile, mo phinn agus mo chriáin a
fhágáil i mo dhiaidh. Dúirt mam go
bhfillfimis ar an mbaile go luath, ach
táimid anseo le 6 bliana anuas.
Is breá liom an grianghraf seo mar is
cuid de m’óige atá ann. Cuireann sé

miongháire orm nuair a bhreathnaím air,
cuireann sé an t-áthas a bhíodh orm agus
mé níos óige i gcuimhne dom. Is ar éigean a
bhí na sé bliana slánaithe agam.
Is é an rud is mó a theastaíonn uaim anois
ná filleadh ar an tSiria chun mo theach féin
agus mo scoil a fheiceáil arís.
Bím ag súil agus ag dúil go mbeidh an tSiria
sábháilte arís lá éigin.

SAOL AN CHAILÍN

Hameda, 17 mbliana d’aois. Is as an
tSiria di.
Tá sí ina cónaí san Iordáin anois.
Hameda is ainm dom. D’fhág mé
féin agus mo mhuintir an tSiria mar
gheall ar an gcogadh. Tá cónaí orainn i
gcampa sealadach san Iordáin anois.
Imíonn na laethanta anseo ach bíonn
siad mórán mar an gcéanna i gcónaí.
Dúisímid go luath agus tugann m’athair
uisce chugainn fad a fhaigheann mo
mham cóir leighis.
Fágaim an teach thart ar mheán lae
chun freastal ar ranganna. Ina dhiaidh
sin, caithim roinnt ama le mo chairde.
Ansin, téann gach duine ar ais chuig a
dtithe féin.
Ní féidir le roinnt cailíní dul amach
mar gheall ar na boic a bhíonn ag
crochadh thart ar na sráideanna agus
a bhíonn á gciapadh. Cuireann sé as
mo mheabhair mé nach ndéanann aon
duine dada lena stopadh!
Ní theastaíonn ach rud amháin uaim
féin agus ó mo chairde: a bheith in ann
leanúint ar aghaidh leis an staidéar.
Tá a fhios agam go bhfuil cúrsaí casta
faoi láthair ach is é an bhrionglóid atá
agam a bheith in ann mo chuid staidéir
a chríochnú ionas go mbeadh seans
agam todhchaí níos fearr a chruthú…

NÍ DUALGAS É A BHEITH
PÓSTA

Selma, 24 bliana d’aois. Is as an tSiria
di.
Tá sí ina cónaí san Iordáin anois.
Selma is ainm dom. Táim 24 bliana
d’aois ach mar mháthair, baintreach
agus bean cholscartha, mothaím
uaireanta ar nós go bhfuilim dhá scór
nó leathchéad bliain d’aois…
Neart blianta ó shin, agus mé i mo
pháiste, d’fhreastalaínn ar scoil agus
bhíodh sé de rún agam a bheith i mo
phoitigéir. Thacaigh mo thuismitheoirí
liom ag an am. Ach, nuair a bhain mé
14 bliana d’aois amach, chinn siad go
raibh sé in am dom fear céile a fháil.
D’áitigh mé orthu ar feadh bliana gan
iallach a chur orm fear éigin a phósadh.
Smaoinigh mé fiú ar bhuachaill deas ón
sráidbhaile a phósadh chun éalú ó gach
rud.
Fuair mé amach go raibh mé ag iompar
clainne díreach sular thosaigh an
cogadh agus chaill mé m’fhear céile
go gairid ina dhiaidh sin. Bhí sé anaisteach dom a bheith ag iompar cuid
dá anam ionam le linn na laethanta
dorcha, gruama sin. Chinn mo

thuismitheoirí imeacht ón tSiria chun dul
chuig an Iordáin nuair a bhí mé seacht mí
torrach. Ní raibh mé ag iarraidh fágáil.
Theastaigh uaim fanacht sa tSiria, san áit
ar cuireadh m’fhear céile, ach d’éiligh mo
thuismitheoirí orm ar feadh tréimhse fhada
agus d’éirigh leo a áitiú orm dul chun na
hIordáine leo.
Ba nóiméad an-speisialta dom nuair a
rugadh mo mhac, lán le dóchas. Bhain mé
an-taitneamh as na 18 mí a chaith mé agus
é taobh liom i gcónaí, ach ansin chinn mo
thuismitheoirí lá éigin go raibh sé in am
dom fear eile a phósadh.
Bhí m’fhear céile nua 42 bhliain d’aois,
ní raibh mé féin ach 20 bliain d’aois.
Chaitheamar ocht mí chráite le chéile. Fuair
mé colscaradh uaidh faoi dheireadh agus
d’fhill mé ar theach mo thuismitheoirí.
Ní éasca an saol atá agam anseo. I mo
chultúrsa, is pionós é nuair atá tú i do bhean
cholscartha. Níl cead againn dul amach,
éadaí deasa a chaitheamh ná dul ag obair
fiú.
Bímse ag brionglóideach faoi dhomhan ina
bhfuil na cearta céanna ag mná agus fir,
ina bhfuil an ceart againn ár gcinntí féin a
dhéanamh agus ár gcuspóirí féin a bhaint
amach.
I ndeireadh na dála, níor cheart go gcuirfí
iallach ar aon duine pósadh…

NA TRÍ MHIAN ATÁ AG SAFA
Safa, 10 mbliana d’aois. Is as Aleppo
na Siria di.
Tá sí ina cónaí san Iordáin anois.
Safa is ainm dom agus is as Aleppo mé.
Táim deich mbliana d’aois agus chaith
mé níos mó ná leath mo shaoil i mo
dhídeanaí.
Chuaigh mé féin agus mo theaghlach
amach faoin tuath nuair a bhris an
cogadh amach chun tearmann a fháil.
Shíleamar go mbeimis slán ann.
Lá amháin, bhí mé ag súgradh
lasmuigh nuair a thit sliogán gar dom
agus gortaíodh go dona mé. In ainneoin
a gcuid iarrachtaí ab fhearr, níor éirigh
leis na dochtúirí mo chos a shábháil.
D’imíomar chun an Iordáin a bhaint
amach 3 mhí ina dhiaidh sin.
Thug siad cathaoir rothaí dom sa
champa dídeanaithe. Níor chaitheamar
ach tréimhse ghairid ansin. Chuamar
ar ais go Amman, príomhchathair na
hIordáine, ionas go mbeadh mo dhaid
in ann post a aimsiú. Ach bhí an saol sa
chathair i bhfad róchostasach agus bhí

orainn imeacht ó Amman chun dul chuig an
gcampa dídeanaithe in Azraq.
Éirim ag a seacht a chlog gach maidin. Ní
thosaíonn an scoil go dtí a hocht a chlog
ach bíonn i bhfad níos mó ama ag teastáil
uaim chun dul ann mar gheall ar mo chos
phróistéiteach.
Bheadh na trí mhian seo agam dá mbeadh
lampa draíochta agam:
I dtosach, d’iarrfainn fíorleaba, mar níl an
tocht atá agam compordach ar chor ar bith.
An chéad mhian eile a bheadh agam ná a
bheith in ann dul ag rothaíocht.
Ar deireadh, d’iarrfainn cos phróistéiteach
nua, ceann a bhreathnaíonn níos deise, atá
níos compordaí, agus a bhfuil bail níos fearr
uirthi i gcomparáid leis an gceann atá agam.
P.S. I ndiaidh dom mo thrí mhian a lua,
thóg roinnt ógánach ón gcampa fíorleaba
dom. Tá siad ag tabhairt faoi chúrsa oiliúna
gairmiúla atá á reáchtáil ag UNICEF agus á
mhaoiniú ag an Aontas Eorpach.

Caibidil 3

GREIM A CHOINNEÁIL AR DO BHRIONGLÓIDÍ
D’fhéadfadh sé go smaoineoimis nach mbíonn brionglóidí ag leanaí na Siria
a thuilleadh. Bíonn orthu dul i ngleic leis an bhfulaingt agus le neamhchomhionannas ina saol laethúil. D’fhéadfadh sé go gcreidfimis gur imigh a
mbrionglóidí ar fad mar gheall ar an saol sin a cuireadh orthu. Is í an mhalairt
atá fíor i ndáiríre. Nuair a thógtar an chuid is mó de shaol linbh uaidh, ní
fhanann ach an dóchas ann go mbeidh laethanta níos fearr roimhe.
Cinntíonn na leanaí seo go bhfanann a gcuid brionglóidí beo, fiú má bhíonn eagla
orthu nach bhfíorófar na brionglóidí sin choíche.
Misneach ollmhór gan géilleadh go deo, sin atá ag na daoine a roinneann a
scéalta linn anseo. B’iomaí deis a bhí acu éirí as agus géilleadh go hiomlán.
Teastaíonn misneach agus spiorad suntasach le leanúint ar aghaidh a bheith
dóchasach tráth atá gach rud ag titim as a chéile i do shaol.
Mar a thabharfaidh tú faoi deara agus tú ag léamh na dtéacsanna seo, is beag a
theastaíonn ó na leanaí seo le mothú go bhfuil siad in ann greim a choinneáil ar a
gcuid brionglóidí. Focal, ball éadaigh, amhrán…

AN CAILÍN AGUS AN HATA
Maha, 13 bliana d’aois. Is as Al
Ghariyah Thiar na Siria di.

Tá sí ina cónaí san Iordáin anois.
Is breá liom hataí.
Tá dhá cheann agam, an ceann atá orm
inniu agus ceann amháin eile. Is fearr
le mo mháthair an ceann eile mar go
dtugann sé cosaint níos fearr ar an
ngrian dom.
Is é an dara rud is fearr liom, i ndiaidh
hataí ar ndóigh, ná gruaig daoine eile a

réiteach dóibh. Ba mhaith liom a bheith
ag obair i salón gruaige nuair a bheidh
mé níos sine. Bímse ag cleachtadh ar
mo dheirfiúr, nuair a ligeann sí dom é a
dhéanamh.
D’fhágamar go leor rudaí inár ndiaidh
nuair a d’imíomar ón tSiria, ach
choinnigh mé an grá atá agam don cheol
agus don amhránaíocht liom.
Bhí deis againn a bheith rannpháirteach
i gceardlanna ceoil. I dtosach, chan gach
duine amhrán a bhí ar eolas acu agus
ansin chuamar suas ar an stáitse agus

chanamar amhrán amháin le chéile.
Bhí sé dochreidte. Stáitse lán le cailíní
díreach cosúil liomsa, cailíní a chaill
gach rud agus na daoine a raibh grá acu
dóibh, ach a raibh rud amháin acu le
roinnt lena chéile, is é sin an grá atá acu
don cheol.
Tá an ceol riachtanach. Agus mé
feargach, tagann suaimhneas orm má
éistim le ceol. Táimid chomh fada ón
mbaile… tá súil agam go mbeidh ár
dteaghlach in ann teacht le chéile arís lá
éigin agus go mbeidh mé in ann m’aintín
agus m’uncail a fheiceáil arís.

Bhí na ceardlanna ceoil ina gcuid de “11”, albam a léirigh UNICEF i gcomhar
leis an Aontas Eorpach, agus ar ar chan leanaí do leanaí eile. Rinneadh an
t-albam i gcomhpháirtíocht le Jad Rahbani, cumadóir Liobánach. Tá 11 amhrán
ó leanaí ón tSiria, ón Liobáin, ón Iordáin agus ón Tuirc le fáil ar an albam. Is
féidir an t-albam “11” a íoslódáil tríd an nasc seo a leanas: www.UNICEF.org/
mena/11Album

AITHEANTAS A AIMSIÚ ARÍS
TRÍ DO THEANGA DHÚCHAIS

Qassim, 30 bliain d’aois. Is as Deir-EzZor na Siria dó.
Tá sé ina chónaí sa Tuirc anois.
Tháinig mé chun na Tuirce 3 bliana ó
shin. Is oibrí deonach mé i “Lárionad
Farah” anois, áit a mbím ag obair
le dídeanaithe. Táim i gceannas ar
thacaíocht shíceolaíoch a chur ar fáil do
leanaí agus ar ghníomhaíochtaí a eagrú
dóibh lena n-aird a dhíriú ar rud éigin
eile ar feadh tamaillín.
Chaith tromlach na leanaí a casadh orm
anseo an chuid is mó dá saol i bhfad
óna dtír bhreithe. Mar thoradh air sin,
bíonn an-deacracht ag cuid díobh a
dteanga dhúchais a labhairt. Maidir leis
na leanaí a rugadh anseo sa champa,
ní féidir leo Araibis a labhairt go fiú.

Céard atá i ndán dóibh nuair is féidir leo
filleadh ar a dtír féin?
Tá an teanga a labhraímid ag croílár
ár n-aitheantais. Is é sin an fáth ar
chinneamar grúpaí comhrá Araibise a
eagrú leis na leanaí.
Ar ndóigh, bhí sé an-deacair orthu
an teanga a fhoghlaim i dtosach. Ba
theanga eachtrach í dóibh. Ach de réir
mar a chéile, rinne siad dul chun cinn
agus thosaigh siad ag baint sult as. Ar
deireadh, bhí ionadh ar a dtuismitheoirí
cé chomh maith agus a bhí siad ag
labhairt na hAraibise.
Nuair atá sé in am dóibh filleadh ar a
dtír féin, ba cheart go bhfaighidís sochaí
a chuirfeadh fáilte rompu.

AN TSIRIA A FHEICIM I MO
CHUID BRIONGLÓIDÍ

Hiba, 12 bhliain d’aois. Is as Homs na
Siria di.
Tá sí ina cónaí san Iordáin anois.
Táim i mo chónaí san Iordáin le 4 bliana
anuas. Níl ach dornán cuimhní agam
ar an tSiria, ach deir mo thuismitheoirí
liom i gcónaí gur álainn an tír a bhíodh
inti. Ba bhreá liom dul ar ais agus í a
fheiceáil le mo dhá shúil féin. Deir siad
freisin go mbíodh teach galánta acu ann
freisin, ach ní cuimhin liom é.
Tá an t-ádh liom a bheith anseo san
Iordáin. Is féidir liom dul ar scoil gach
lá agus is aoibhinn liom an scoil! Sílim
féin agus mo chomhscoláirí go bhfuil
sé go hiontach deis foghlama a bheith
againn. Ar cheann de na brionglóidí
atá agam, ba mhaith liom a bheith i mo

mhúinteoir níos déanaí agus a bheith in ann
cuidiú le leanaí cosúil liom féin.
Tá an amhránaíocht i measc na rudaí is
aoibhinn linn freisin! Uaireanta, glacaimid
páirt i gceardlanna amhránaíochta. Is é
“Shetti Shetti” (“Báisteach Báisteach”) an
t-amhrán is fearr liom. An eol duit cén fáth?
Mar is é an geimhreadh an séasúr is fearr
liom.
Tá súil agam go mbeidh mé in ann an
bhrionglóid atá agam a bhaint amach lá
éigin agus a bheith i mo mhúinteoir. Dá
mbeadh slat draíochta agam, dhéanfainn
cinnte de go mbeadh gach duine sásta agus
go mbeadh an saol ab fhearr ab fhéidir acu.

Bhí na ceardlanna ceoil ina gcuid de “11”, albam a léirigh UNICEF i gcomhar
leis an Aontas Eorpach, agus ar ar chan leanaí do leanaí eile. Rinneadh an
t-albam i gcomhpháirtíocht le Jad Rahbani, cumadóir Liobánach. Tá 11 amhrán
ó leanaí ón tSiria, ón Liobáin, ón Iordáin agus ón Tuirc le fáil ar an albam. Is
féidir an t-albam “11” a íoslódáil tríd an nasc seo a leanas: www.UNICEF.org/
mena/11Album

NUAIR A FHÍORAÍTEAR
BRIONGLÓIDÍ

Khadija, 12 bhliain d’aois. Is as Idlib
na Siria di.
Tá sí ina cónaí sa Liobáin anois.
D’imigh mé ón tSiria in 2012. Nuair a
thángamar chuig Béiriút na Liobáine
bhí deacrachtaí ag mo thuismitheoirí
spás a fháil i scoil dom. Ní raibh aon
spás fágtha ach i scoileanna a bhí
róchostasach dúinn.
Bhí mé gafa sa bhaile le mo mham
le linn mo chéad bhliana sa Liobáin.
Thugainn cúnamh di an dioscaireacht
a dhéanamh. Ní raibh ceachtar againn
sásta. Bhí eagla uirthi go dtitfinn i bhfad
chun deiridh i gcomparáid leis na leanaí
eile agus nach mbeinn in ann coinneáil
suas leis na ranganna.
Ar an dea-uair, lá amháin, bhí spás
amháin ar fáil agus bhí mé in ann dul ar
scoil faoi dheireadh.

Tuigim go bhfuil an t-ádh liom a
bheith in ann staidéar a dhéanamh.
Tá comharsa agam agus diúltaíonn a
tuismitheoirí cead a thabhairt di dul
amach. Tá faitíos orthu go dtarlóidh
rud éigin di. Cuireann sé sin brón orm
mar ní dóigh liom go bhfuil sé féaráilte
di. Ba cheart go dtuigfeadh a hathair
agus a máthair nach bhfuil áit ar bith
níos sábháilte di ná an scoil.
I mo chás féin, ba mhaith liom staidéar
a dhéanamh le bheith i mo dhochtúir

in Idlib. A fhad is go mbeidh cead agam
leanúint ar aghaidh ag freastal ar an scoil
anseo, tá a fhios agam go mbeidh mé in
ann an bhrionglóid sin atá agam a fhíorú lá
éigin.
Nuair a bheidh mé níos sine, agus nuair a
bheidh clann orm, ní ligfidh mé dóibh lá
amháin féin den scoil a chailleadh.
Inseoidh mé dóibh gur ar scoil a dhéantar
brionglóidí a fhíorú.

BÍM AG BRIONGLÓIDEACH
FAOIN SPÁS

Bodoor, 17 mbliana d’aois. Is as an tSiria
di.
Tá sí ina cónaí san Iordáin anois.
Nuair a tháinig mé chuig an gcampa
anseo in Azraq le mo bheirt deirfiúracha
agus mo thriúr deartháireacha, shuigh
mé ar chéimeanna ár gcarbháin agus
bhreathnaigh mé suas ar an spéir. Den
chéad uair riamh, chonaic mé na réaltaí
agus iad ag lonrú go geal san oíche. Bhí
an oiread sin réaltaí ann gur mhothaigh
mé go raibh mé ag breathnú ar an réaltra
iomlán! Bhí sé chomh hálainn sin gur
chinn mé go bhfoghlaimeoinn gach rud ab
fhéidir liom faoi réaltbhuíonta agus faoi
Bhealach na Bó Finne agus go mbeinn i
mo réalteolaí nuair a bheinn níos sine.
Cuireann na réaltaí áthas agus
suaimhneas orm, cuireann siad an ruaig
ar an mbrón a bhíonn orm uaireanta.
Nuair a bhreathnaím ar an spéir agus
í lán le réaltaí istoíche, mothaím go
bhfuilim ag éalú ón domhan.
Is é an fhadhb a bhíonn ag cailíní atá
ar comhaois liomsa ná gur mian lenár
dtuismitheoirí go bpósfaimis sular féidir
linn ár gcuid staidéir a chríochnú. Síleann

roinnt daoine nach gá do chailíní staidéar
a dhéanamh. Nach bhfuil aon mhaitheas
iontu ach fanacht sa bhaile agus cúram
a thabhairt dá bhfear céile. Ar ndóigh,
níl na daoine sin ceart ar chor ar bith.
Dá mhéad oideachas atá orainn, is é is
luachmhaire don tsochaí a bheimid!
B’fhéidir, lá amháin, nuair a bheidh
mé i mo réalteolaí nó i mo spásaire, go
n-aimseoidh mé níos mó pláinéad agus
níos mó réaltraí fiú. Is é an bhrí atá le
m’ainm féin ná “gealach lán”, mar sin,
beidh mé ar an gcéad bhean de chuid
na Siria le cos a leagan ar an ngealach.
Breathnóidh mé anuas ar an domhan ó i
bhfad i gcéin.
Má tá an t-ádh dearg liom mo chuid
brionglóidí a bhaint amach, déanfaidh
mé an oiread sin staidéir go mbeidh mé
in ann a bheith ag obair le NASA lá éigin.
Deirtear nach bhfuil aon cheo dodhéanta
má chreidimid ann. Ach tuigim freisin go
dteastóidh cuidiú uaim murar mian liom
go bhfanfadh mo chuid brionglóidí gafa go
deo sa champa seo.

AN FHÍRINNE A ROINNT

Reham, 18 mbliana d’aois. Is as
Damaisc na Siria di.
Tá sí ina cónaí sa Liobáin anois.
Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar
an lá a rinneadh mo shaol a iompú
bunoscionn.
Bhí mé 12 bhliain d’aois, agus
mé breá sona sásta i mo chónaí
le mo thuismitheoirí agus mo
dheartháireacha. Bhíodh mo sheomra
leapa féin agam agus chaithinn an chuid
is mó de mo chuid ama ag déanamh
obair scoile. Bhíodh mo chroí istigh
sa scríbhneoireacht. Bhí mé ag súil le
bheith i m’iriseoir fiú.
Ansin, thosaigh an cogadh, agus
d’fhágamar ár dteach faoi dheifir
chun an teorainn a bhaint amach.
Shroicheamar an Liobáin, agus dúramar
linn féin nach mbeadh orainn fanacht
ann ach ar feadh cúpla mí, ach anois,

blianta ina dhiaidh sin, táimid anseo
fós. Tá cónaí orainn in dhá sheomra. Tá
cuma pubaill air, ní mhothaíonn sé mar
bhaile… ach is ár mbaile atá ann. Is san
áit seo a mbím ag brionglóideach.
Fiú nuair a bhíonn an saol deacair, ní
chaithim mo chuid ama ag smaoineamh
ar gach rud atá caillte agam. Is fearr
liom a bheith ag smaoineamh faoi na
rudaí a d’fhéadfainn a dhéanamh chun
mo shaol féin agus saol mo theaghlaigh
a fheabhsú.
Níor fhreastail mé ar scoil ón lá a
d’fhágamar. Agus mé 18 mbliana d’aois
anois, tuigim go maith nach bhfillfidh
mé ar an scoil choíche. Mar sin, tapaím
gach deis chun tuilleadh a fhoghlaim
agus taithí a fháil. Is féidir liom ceamara
agus ríomhaire a úsáid. Is féidir liom
gruaig a bhearradh fiú! Is iad na

cineálacha rudaí sin a chuidíonn liom
mo spás féin a aimsiú laistigh de mo
phobal féin.
Dá ainneoin sin, tá an bhrionglóid
maidir le bheith i m’iriseoir greanta i
mo chroí fós. Ní bhíonn an t-am agam le
scríobh, mheasfaí gur earraí sómasacha
iad peann agus pár anseo, ach mar sin
féin um thráthnóna nuair a bhím ag
titim i mo chodladh, déanaim nótaí i
m’intinn ar ar tharla i gcaitheamh an
lae.
Mar a luaigh mé, is casta an saol atá
agam. Bíonn cíor thuathail, brón agus
pian le brath ann. Ach creidim fós go
n-éireoidh gach rud níos fearr agus tá
lasair bheag mhisnigh fós ionam.
Lá éigin, beidh peann i mo lámh agam
arís agus beidh go leor scéalta le hinsint
agam!

Caibidil 4

AN LÍON TAIBHREAMH
Na leanaí a bhíonn ag brionglóideach faoi thodhchaí níos fearr dóibh féin agus do
dhaoine eile, is leo sin na brionglóidí is muirní.
Tá roinnt leanaí ann a chothaíonn brionglóidí mar sin. Fanann leanaí a bhíonn
ag troid ar son a gceart, a bhuíochas don oideachas a fuair siad, dóchasach beag
beann ar na drochrudaí a tharlaíonn mórthimpeall orthu.
Agus tú ag léamh na dtéacsanna seo, tabharfaidh tú faoi deara a láidre agus a
chróga atá na leanaí a roinneann a scéalta linn.
Ghníomhaigh cuid mhór den domhan nuair a thosaigh an choimhlint sa tSiria,
agus bhí an tAontas Eorpach agus UNICEF ina measc agus iad ar cheann de na
chéad eagraíochtaí chun cuidiú a thabhairt.
Thug siad aghaidh ar an ngá a bhí ann freastal ar riachtanais leanaí na Siria.
Bliain i ndiaidh bliana, chuidigh siad le diongbháilteacht, dínit agus misneach
mhuintir na Siria a chaomhnú.

TÁ AN CEART AGAM CHUN
STAIDÉAR A DHÉANAMH.

Ba cheart go mbeadh a fhios ag gach uile
chailín go bhfuil sé tábhachtach freastal ar
an scoil. D’athraigh mo shaol nuair a bhí mé
in ann filleadh ar mo chuid staidéir arís.

Ar dtús, shíl m’athair gur cheart go mbeadh
cailín atá 13 bliana d’aois ag fanacht sa
Marah, 14 bliana d’aois. Is as an tSiria bhaile. Ar ndóigh, níor aontaigh mé leis sin
beag ná mór. Gach lá, bhreathnaigh mé ar
di.
mo chairde agus iad ag dul ar scoil fad a bhí
Tá sí ina cónaí sa Liobáin anois.
ormsa fanacht sa bhaile. D’éirigh mé ní ba
bhrónaí agus ní ba bhaothdhána, mar sin
Ní raibh mé in ann clárú i scoil
mhínigh mo mháthair do m’athair go raibh
láithreach bonn nuair a tháinig mé chun
sé ríthábhachtach go mbeinn in ann freastal
na Liobáine díreach i ndiaidh an tSiria
ar ranganna. D’éirigh léi intinn m’athar a
a fhágáil. Chaill mé amach ar bhliain
athrú agus bhí mé in ann clárú i scoil faoi
iomlán agus chuir sé sin as go mór
dheireadh. Bíonn codladh i bhfad níos fearr
dom, mar is aoibhinn liom a bheith ag
ag mo mháthair anois mar go bhfuil a fhios
staidéar! Ar deireadh thiar, tháinig gach
aici go bhfuil deis agam leanúint ar aghaidh
rud le chéile – bhí mé in ann filleadh
le mo chuid staidéir.
ar an scoil – agus bhí miongháire ar
m’éadan arís.
Sa lá atá inniu ann, táim an-sásta go bhfuil
an deis agam staidéar a dhéanamh agus,
b’fhéidir go mbeidh mé in ann mo chuid
brionglóidí a fhíorú lá éigin go fiú.

AN CEART CHUN BHEITH
I DO CHÓNAÍ IN ÁIT
SHÍOCHÁNTA
Ghlac leanaí ón Tuirc agus ón tSiria
páirt i gceardlanna a d’eagraigh
UNICEF agus an tAontas Eorpach.
Is é is aidhm leis na ceardlanna sin
oideachas faoi chearta an linbh a chur
ar na leanaí sin agus deis a thabhairt
dóibh a dtuairim ar an ábhar a chur in
iúl.

linbh. Tosóimid le mo theaghlach féin… is
é seo an chéad lá riamh i mo shaol a bhí mé
in ann gach ar cheap mé a rá os comhair
lucht éisteachta. Tá seans ann gur labhair
mé an iomarca, ach táim sásta go raibh an
deis agam gach a raibh ar m’intinn agam a
rá. Tá cumhacht againn mar leanaí, agus ba
cheart go mbeimis uile feasach ar na cearta
atá againn.

tairbhe as an gcogadh, ach níl aon dabht
ach go mbaineann gach duine tairbhe as an
tsíocháin.
Sahed, 11 bhliain d’aois. Is as Ankara na
Tuirce di:

Is é an ceart is tábhachtaí atá ag leanaí
ná an ceart chun dul ar scoil. Má bhíonn
léamh agus scríobh againn, is féidir linn an
Mohamed, 15 bliana d’aois. Is as Ar-Raqqa domhan timpeall orainn a thuiscint agus ár
sábháilteacht féin a chinntiú.
na Siria dó:

Vezire, 17 mbliana d’aois. Is as Mardin Dar liom, is é an ceart is tábhachtaí atá
ag leanaí ná a bheith ina gcónaí in áit
na Tuirce di:
shíochánta. Tá dóthain spáis agus áilleachta
ar domhan dúinn uile ionas gur féidir
Tá naonúr deartháireacha agus
linn ar fad maireachtáil le chéile gan aon
deirfiúracha agam, mar sin tuigim cé
troid. Níl a fhios agam cé a bhaineann
chomh tábhachtach agus atá cearta an

AN LÁ A THUIG MÉ MO
CHEARTA FÉIN

Rahaf, 15 bliana d’aois. Is as an tSiria
di.
Tá sí ina cónaí sa Liobáin anois.
Bhí orm mo chuid oideachais a
thréigean nuair a d’imigh mé ón tSiria.
Nuair a tháinig mé chun na Liobáine,
mar chailín agus mar dhídeanaí, níor
shíl mé gur tosaíocht é leanúint ar
aghaidh le mo chuid staidéir. Ach
d’fhoghlaim mé rud éigin nach raibh ar
eolas agam roimhe sin, is é sin go bhfuil
cearta agam! Bhí an deis agam clárú i
gclár ar an bhforéigean inscnebhunaithe
a bhí á reáchtáil ag an Aontas Eorpach
agus UNICEF. Nuair a chríochnaigh
mé an cúrsa sin, theastaigh uaim mo
thaithí agus m’eolas a roinnt le leanaí
Liobánacha agus Siriacha.
Is é an rud is tábhachtaí go gcosnófaí
daoine óga laistigh de phobail atá
i mbaol, áit ar minic leanaí ag dul i
ngleic leis an bhforéigean. Tríd an gclár
sin, aimsíonn na daoine is leochailí

áit ar féidir leo a mhothú go bhfuil siad
sábháilte. Tuigeann siad go bhfuil an ceart
chun dínite acu agus foghlaimíonn siad
conas is féidir leo iad féin a chosaint agus
chun sábháilteacht a aimsiú nuair atá cás
contúirteach rompu.
Ní éasca an rud é a bheith i do dhéagóir.
Is ag an gcéim seo a fhásann ár dtuiscint
ar cé muid féin agus céard a theastaíonn
uainn. Leanfar leis an troid i gcoinne an
fhoréigin inscnebhunaithe san fhadtéarma
mar gheall gur tugadh deis dúinn páirt a
ghlacadh sa chlár agus ansin an méid a
d’fhoghlaimíomar a roinnt le daoine eile.
Faoi dheireadh an chláir oiliúna, bíonn na
leanaí uile níos neamhspleáiche a bhuíochas
don eolas agus na scileanna a d’fhoghlaim
siad.

AG BOGADH CHUN CINN, A
BHUÍOCHAS DON DÓCHAS
Abdulaziz, 20 bliain d’aois. Is as an
tSiria dó.
Tá sé ina chónaí san Iordáin anois.
Nuair a bhí mé níos óige, ba an t-aon
rud a bhíodh ar intinn agam ná
lántairbhe a bhaint as an saol. Ansin,
nuair a bhí mé 19 mbliana d’aois, chuir
mo thuismitheoirí iallach orm pósadh
– ní raibh uathu ach go mbeadh duine
eile ann le cuidiú leis an timireacht
thart faoin teach. Ní thuigeann siad an
drochthionchar a bhí aige sin ar mo
shaol.
Bheartaigh mé go mbogfainn go dtí an
Tuirc chun post a fháil agus airgead a
sheoladh ar ais chuig mo thuismitheoirí,
mo bhean chéile agus mo pháiste. Ar an
drochuair, níor éirigh liom dul trasna na
teorann. Tá cónaí orm anois i gcampa do
dhídeanaithe san Iordáin.
In ainneoin na dtubaistí a d’fhulaing mé,
bím fós ag brionglóideach faoi bheith in
ann filleadh ar mo thír féin lá éigin ionas
go mbeadh mo theaghlach le chéile arís.

AG TOSÚ ÓN TÚS ARÍS

Samira, 18 metų. Kilusi iš Sirijos.
Šiuo metu gyvena Libane.
Bhíodh gnáthshaol an déagóra agam
sular thit an choimhlint amach.
Bhaininn sult as dul amach agus
bualadh le daoine, ach is duine iomlán
éagsúil mé anois mar gheall ar an
gcogadh. Chaill mé mo theach, chaill mé
mo chairde. D’éirigh mé cúthail, ní raibh
aon fhéinmhuinín agam a thuilleadh.
Rinne mé gach uile rud beo le teagmháil
le daoine eile a sheachaint.

ina gcónaí timpeall orm agus ar na daoine
ar bhuail mé leo.
Rinneamar uile dul chun cinn, céim ar
chéim, ar ár luas féin. Ar dtús, bhíomar
róchúthail le páirt a ghlacadh ann, ach
i ndiaidh cúpla seisiún, bhíomar in ann
labhairt go hoscailte lena chéile.

D’athraigh an clár seo mo shaol ó bhonn.
Úsáidim na leideanna a d’fhoghlaim mé
gach áit a dtéim. Roimh an gclár, shíl
mé nach raibh aon bhrí le mo shaol a
Mhol mo mháthair dom páirt a
thuilleadh, ach a bhuí leis na seisiúin ar
ghlacadh sa chlár a chuir UNICEF ar
ghlac mé páirt iontu, d’athraigh mé an
fáil do mhná óga a d’fhulaing mar gheall chaoi a mbím ag breathnú ar rudaí. Leag
ar thubaiste na cogaíochta. Thaitin an
mé roinnt cuspóirí amach dom féin, agus ar
smaoineamh agus ábhar an chláir go
cheann do na cuspóirí sin, ba mhaith liom
mór liom. Bhí mé in ann a bhrath go
aire a thabhairt do dhaoine eile sa bhealadh
raibh athrú ag teacht orm i ndiaidh an
ar tugadh aire domsa.
chéad seisiúin fiú.
Tá súil agam go mbeidh na cailíní a dtugaim
Chuir mé tús leis an athrú sin trí roinnt cuidiú dóibh láidir agus go mbeidh siad in
cairde nua a dhéanamh ann. Ansin,
ann dul i ngleic leis an tsochaí ina bhfuil
thosaigh mé ag caint le mo chomharsana siad ina gcónaí.
de réir a chéile. Mhothaigh mé go raibh
gá le haithne a chur ar na daoine a bhí

CNEASAÍONN AN CEOL AN
CROÍ

Dunya, 13 bliana d’aois. Is as an tSiria
di.
Tá cónaí uirthi sa Tuirc anois.
D’fhágamar an tSiria nuair a bhí
mé 8 mbliana d’aois. D’éirigh sé
róchontúirteach ann agus ní raibh
mórán bia fágtha againn.
Déanaim mo sheacht ndícheall a bheith
sásta anseo sa Tuirc. Téim ar scoil
ionas go mbeidh mé in ann a bheith i
m’innealtóir nuair a fhillim ar mo thír
féin.
Bhí an ceol ar cheann de na rudaí is
mó a d’airigh mé uaim. Mar sin, nuair
a chuala mé faoin tionscadal seo a bhí
ag múineadh amhráin thraidisiúnta na
Siria, na Liobáine agus na Tuirce do
leanaí ó na tíortha sin, bhí mé sona sásta
a bheith rannpháirteach ann.
Shíl mo thuismitheoirí gurbh iontach
an smaoineamh a bhí ann freisin.
D’fhoghlaim mé amhrán a chanaidís
sa tSiria nuair a bhí siadsan ina leanaí
fiú. Is é “Fee I’nna Shajra” (Tá crann
againn) an t-ainm atá air. Is breá linn an
t-amhrán a chanadh le chéile.

Rinne UNICEF agus an tAontas Eorpach albam dar teideal “11” a chomhléiriú
lena chéile agus ar ar chan leanaí do leanaí eile. Rinneadh an t-albam i
gcomhpháirtíocht le Jad Rahbani, cumadóir Liobánach. Tá 11 amhrán ó leanaí
ón tSiria, ón Liobáin, ón Iordáin agus ón Tuirc le fáil ar an albam. Is féidir an
t-albam “11” a íoslódáil tríd an nasc seo a leanas: www.UNICEF.org/mena/11Album

IS CUIMHIN LIOM AN ÁIT AS
AR THÁINIG MÉ
Assia, 8 mbliana d’aois. Is as Aleppo
na Siria di.
Tá cónaí uirthi sa Tuirc anois.
Is í an Tuirc mo thír nua. Mothaím ar
mo chompord anseo. Tá mo mhuintir
agus mo chairde mórthimpeall orm.
Níor fhan ach mo sheantuismitheoirí sa
tSiria. Braithim uaim go mór iad.
Is minic a fheicim daoine anseo agus
tá dearmad déanta acu ar cé hiad féin
agus ar an áit as ar tháinig siad. Cuir i
gcás, mo chol ceathrar. Labhraíonn sí an
Tuircis an t-am ar fad. Is cosúil go bhfuil
dearmad déanta aici ar an Araibis.
Lena chinntiú nach ndéanfaimid
dearmad ar an Araibis, bímid ag canadh
seanamhrán, uaireanta san Araibis,

uaireanta sa Tuircis. Is breá le mo dhaid
nuair a bhímid ag canadh mar sin! Tá mo
mham an-tógtha le Fairuz, amhránaí ón
Liobáin. Deir mo mham go bhfuil a cuid
amhrán an-chorraitheach ar fad.
Is aoibhinn liom a bheith ag dul chuig
an lárionad, is scoil de shaghas atá ann
a bhunaigh UNICEF agus an tAontas
Eorpach. Bainim an-sult as an am a
chaithim ann.
Déanaim dearmad ar mo chuid imní nuair
a théim chuig an lárionad; samhlaím go
bhfuilim in áit éigin eile.
Dá mbeadh slat draíochta agam,
rachainn ar ais chuig an tSiria chun mo
sheantuismitheoirí a fheiceáil arís.

Caibidil 5

AG FILLEADH ABHAILE
Is beag duine a thuigeann an fíorluach a bhaineann leis an mbaile go dtí go
gcuirtear air an baile a fhágáil.
Is minic gur rogha a bhíonn i gceist nuair a imímid ón mbaile, agus tuigimid go
bhféadfaimis filleadh air tráth ar bith is mian linn.
Bhí ar na leanaí a insíonn a scéalta dúinn sa leabhar seo an baile a fhágáil ach
gan aon deis acu filleadh air arís. Scaipeadh teaghlaigh, scriosadh pobail agus
sochaithe a bhí ar an bhfód leis na céadta blianta, agus glanadh den léarscáil iad
thar oíche.
Bíonn brionglóid ag gach leanbh Siriach faoi fhilleadh ar an mbaile lá éigin.
Cad a aimseoidh siad ann? Is féidir cathracha a atógáil, bóthair a athchur agus
na pobail a athbhunú le himeacht aimsire.
Is dócha go dteastóidh misneach ó na leanaí seo don chéim dheireanach dá
n-aistear, an chéim ina mbainfidh siad síocháin amach. Tá daoine óga na Siria ag
ullmhú don aistear sin agus uchtach agus diongbháilteacht ina gcroí acu.
Na húdair is mó dóchas agus na brionglóidí is cumhachtaí atá ag na leanaí seo,
baineann siad leis an aon chuspóir amháin: filleadh ar thír atá faoi shíocháin, áit
a mbeidh meas ag daoine ar a gcuid ceart faoi dheireadh.

BRIONGLÓID AYMAN

Ayman, 10 mbliana d’aois. Is as Aleppo
na Siria dó.
Tá sé ina chónaí san Iordáin anois.
Bhí mé 7 mbliana d’aois nuair a tháinig
mé chun na hIordáine agus is beag
cuimhne atá agam ar mo theach, ar
an mbaile ná ar an tír ina mbínn i mo
chónaí. Labhraíonn mo dhaid agus mo
mham liom faoin tSiria ó am go chéile.
Insíonn siad dom gur galánta an áit í ina
bhfuil aibhneacha agus feirmeacha gach
áit a mbreathnaíonn tú. Agus mé ag
éisteacht leo, sílim gur dócha gur álainn
an áit í.
Cé nach bhfuil cuimhne agam ar
mhórán, airím uaim mo thír go mór.
Is é an bhrionglóid is mó atá agam ná
filleadh ar an tSiria, gach rud a atógáil
arís agus a bheith i mo chónaí go sona
sásta ann, díreach mar a bhíodh cúrsaí
roimhe seo.

NÍOS LÁIDRE NÁ NA RUDAÍ
NACH EOL DÚINN
Is as an tSiria do Laila.

Tá sí ina cónaí san Iordáin anois.
An eol duit cé mé féin? Is cailín mé ar
cuireadh uirthi a tír a fhágáil agus í
13 bliana d’aois. Ní raibh a fhios agam
céard a bhí i ndán dom, ach bhí amhras
orm go raibh saol deas romham…
Nuair a labhair mo mham liom faoi dhul
ar scoil, dhiúltaigh mé láithreach. Bhí
an iomarca faitís orm. Bhí faitíos orm
faoi na rudaí nárbh eol dom. Bhí faitíos
orm nach n-éireodh liom. Agus ansin,
d’aontaigh mé freastal ar scoil faoi
dheireadh.

I dtosach, bhí an ghráin agam ar an
scoil. Ach spreag mo mham go mór mé
agus tar éis tamaill rinne mé cairde agus
thosaigh mé ag baint taitneamh as an
scoil. Ach ba ghearr a mhair an deascéal sin… bhí orm aistriú chuig scoil
eile agus bhí sé sin uafásach!
Ba chor cinniúnach i mo shaol é nuair
a bhuail mé le múinteoir ón tSiria. A
bhuíochas dó siúd, thuig mé go raibh
orm freastal ar an scoil, ní hamháin
chun céim a bhaint amach ach chun
todhchaí mhaith a thógáil dom
féin. Thosaigh mé ag freastal ar na

ceardlanna faoin tábhacht a bhaineann
le hoideachas do chailíní ag an tráth sin
freisin.
Is dócha go bhfuil tú ag déanamh iontas
de nár luaigh mé m’athair go dtí seo.
Ná ceap nach dtacaíonn sé liom nó
nach gcreideann sé ionam. Is é an fáth
nár luaigh mé m’athair ná gur sciob an
cogadh m’athair uaim sula raibh deis
aige cuidiú liom mo thodhchaí féin a
thógáil.
D’fhan mé ar scoil ach níor éirigh liom
pas a fháil sa scrúdú deiridh. Ach ná
ceap go ngéillfidh mé. Bheifeá do mo
mheas faoi mo chumas dá sílfeá sin.
Fiú mura dtiteann rudaí amach faoi
mar a bhímid ag súil leis, ní chiallaíonn
sé sin gur cheart dúinn géilleadh. Más
maith linn todhchaí níos fearr a thógáil,
teastaíonn daoine óga atá láidir agus
neamhspleách uainn, daoine óga atá
díocasach agus ar féidir leo smaoineamh
dóibh féin.
Ní ghéillfidh mé choíche. Lá éigin,
fillfidh mé ar mo thír féin agus
déanfaidh mé an tír a atógáil.

I NDEIREADH THIAR THALL…
Tá súil againn uile go mbeidh leanaí na Siria in ann a bheith ar a suaimhneas arís
lá éigin.
Bíodh sé sa tSiria nó áit eile ar domhan, déanfaidh na daoine óga a roinn a
scéalta linn sa leabhar seo a seacht ndícheall a gcuid brionglóidí a fhíorú, mar is i
lámha dhaoine óga na linne seo atá an dóchas go mbeidh todhchaí níos fearr ann
agus síocháin ar domhan.
Istoíche, breathnaímid suas ar an spéir – tá brionglóid linbh le fáil i ngach uile
réalta, brionglóid faoi bheith in ann maireachtáil go sona agus go sábháilte.

Nombresfsdf :

Ainm :
Aois :

CAD É DO
BHRIONGLÓID FÉIN?

Maisithe ag: Ralph Abou Raad & Rima El-Rifai

A léitheoir dhil, tógadh thú ar aistear agus tú ag léamh leathanaigh an leabhair seo, aistear a
bhí lán le dóchas, le brionglóidí ach le faitíos agus éiginnteacht freisin. Is mósáic de phictiúir
agus d’fhocail é a léiríonn an fhírinne i saol leanaí na Siria ar bhealach cruthaitheach: leanaí
soineanta a cuireadh orthu a mbaile a fhágáil agus gan a fhios acu cathain a bheidís in ann
filleadh ar an mbaile, nó an mbeidís in ann filleadh air go brách. Mar sin féin, tá an tsíocháin
agus acmhainneacht le fáil ina dteachtaireachtaí, agus iad ag déanamh iarracht todhchaí a
chruthú don tSiria.
Tá an fhírinne i bhfad níos gairbhe ná mar a léirítear sa leabhar ildaite seo, áfach. Tá an
tSiria fós ar cheann de na háiteanna is contúirtí ar domhan le haghaidh leanaí atá ag fás
aníos. Bhí ar leanaí na Siria dul i ngleic le huafás nár cheart d’aon duine a fhulaingt. Tá a
mbaile, a dteaghlach, a gcairde agus a scoileanna caillte acu. Beidh orthu an gortú dofheicthe
sin a iompar leo agus iad faoi ionsaí agus ar an mbóthar. Fanfaidh lorg na ngortuithe sin leo i
gcaitheamh na hóige agus ar feadh an tsaoil – mar sin féin, in ainneoin gach ar tharla dóibh,
tá dóchas fós ina gcroí istigh.
Is féidir plé agus cabhrú le roinnt de na leanaí is leochailí ón tSiria, go háirithe leanaí
atá ar aistear san Iordáin, sa Liobáin agus sa Tuirc, a bhuíochas do chomhpháirtíochtaí
uathúla, ar nós na comhpháirtíochta idir UNICEF agus Ciste Iontaobhais Réigiúnach an
Aontais Eorpaigh mar fhreagairt ar an ngéarchéim sa tSiria. Bhí an chomhpháirtíocht
sin ríthábhachtach do leanaí chun leanúint ar aghaidh lena bhfoghlaim agus tacaíocht
shíceasóisialta agus oideachas a fháil.
Tá an chomhpháirtíocht idir UNICEF agus Ciste Iontaobhais Réigiúnach an Aontais
Eorpaigh ag tabhairt leanaí ar ais ar scoil ó cuireadh tús léi sa bhliain 2015. D’éirigh linn é
sin a dhéanamh trí thionscnaimh oideachais áitiúla a spreag teaghlaigh lena leanaí a chur
ar scoil, ag cur seirbhísí iompair ar fáil mar aon le hinfheistíocht i mbonneagar chun an spás
foghlama a leathnú, ag méadú líon na múinteoirí, ag tabhairt amach leabhar agus ábhar
foghlama agus ag bunú lárionaid le haghaidh leanaí, áit a mbeidís in ann foghlaim, a bheith
ag spraoi agus a bheith ina leanaí arís gan ualach an domhain mhóir orthu.
Más mian linn go mbainfeadh an chéad ghlúin eile de mhuintir na Siria síocháin amach,
ba cheart dúinn éisteacht le guthanna leanaí agus daoine óga. Is iontach na cumais agus an
diongbháilteacht atá acu le cur le réitigh chruthaitheacha agus comhtháthú sóisialta, rudaí
atá thar a bheith tábhachtach d’atógáil na Siria.
D’fhulaing leanaí na Siria na rudaí is uafásaí a bhaineann leis an gcine daonna agus leis an
saol, ach fós féin, leanann siad ar aghaidh de bheith ag brionglóideach faoi thodhchaí níos
fearr. Tá sé de fhreagracht orainn obair le chéile agus leis na leanaí sin chun roinnt de na
brionglóidí sin a fhíorú. Tá óige agus seans maith ar an saol tuillte ag gach leanbh.

Henrietta H Fore
An Stiúrthóir Feidhmiúcháin
UNICEF

Go raibh maith agat as am a thógáil chun na scéalta sa
leabhar seo a léamh. Tá fíorleanbh taobh thiar de gach
ceann de na scéalta sin.
Tá sraith grianghraf de leanaí ón tSiria agus ó thíortha
in aice láimhe a bhain tairbhe as maoiniú ón Aontas
Eorpach le fáil sa chuid seo a leanas.
Is comhartha beag ómóis í an chuid seo den leabhar
do na leanaí sin agus do na milliúin leanaí eile agus
dá misneach, dá ndíograis agus dá n-inniúlacht meon
dearfach a choinneáil ainneoin na n-ainneoin agus thar
aon rud eile leanúint orthu ag brionglóideach!
Is féidir linn cuidiú leo na brionglóidí sin a fhíorú agus
muid ag obair le chéile agus in éineacht leo.

Tá Voda, 9 mbliana d’aois

as Hama na Siria, ar dhuine den 5.6 milliún dídeanaí Siriach ar fud
an Mheánoirthir. B’éigean dá teaghlach éalú ón tSiria nuair a bhris
an cogadh amach sa tír agus tháinig siad chuig Ceantar Mafraq san
Iordáin, áit a bhfuil siad ina gcónaí i bpobal puball. Déanann leanaí
comparáid idir a dtír dhúchais a fhágáil agus a n-anam a fhágáil
ina ndiaidh. Bhí tionchar mór ag an gcoimhlint ar na leanaí agus na
daoine óga seo agus ba cheart iad a chosaint agus rochtain chothrom
ar sheirbhísí a chur ar fáil dóibh go sábháilte agus le dínit.

©UNICEF/2017/Rich

Bayan, 11 bhliain d’aois,
ag lárionad Makani san Iordáin. “Níor mhaith linn filleadh ar an
tSiria, is í an Iordáin ár mbaile anois. Tá ár gcairde uile anseo
agus is aoibhinn linn lárionad Makani.”

©UNICEF/2017/Rich

Mohammed, 5 bliana d’aois,

dídeanaí ón tSiria ag ‘My Life Centre’ in Buyukyol Sanliurfa na Tuirce, agus
miongháire air arís. Anois, is féidir leis freastal ar an scoil go sábháilte tar éis
teitheadh ón tSiria bliain ó shin. Uaireanta, i gcás neart leanaí sa tSiria, is ceist bás
nó beatha é dul ar scoil mar gheall ar fhoréigean agus ionsaithe leanúnacha.
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Watheg Hosain, 21 bhliain d’aois,

(ar chlé), lena dheartháir Hazar
Hosain, 18 mbliana d’aois (ar
dheis), as Homs na Siria, agus iad páirteach i ngrúpa drámaíochta óige ag Lárionad Makani san Iordáin. Cuireann Lárionaid
Makani gníomhaíochtaí fóillíochta agus oiliúint ar fáil do leanaí agus daoine óga mar fhreagairt ar fhoréigean, dúshaothrú
agus faillí.
©UNICEF/2017/Rich

Is dídeanaí mé, agus i bhfad níos mó ná sin leis!
Cuireann an lárionad ‘Terres des Hommes’ in Byblos na Liobáine deiseanna ar fáil do leanaí próiseáil a dhéanamh ar an ualach
síceolaíoch a bhaineann le héalú ón ngéarchéim dídeanaithe is measa ar na saolta deireanacha, ag soláthar gníomhaíochtaí
teiripeacha ar nós na na n-ealaíon, na ceardaíochta agus tacaíocht mheabhairshláinte ghairmiúil ó chomhairleoirí dóibh. Is féidir le
pobail áitiúla leas a bhaint as na seirbhísí sin freisin, más maith leo.
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Sidra, 5 bliana d’aois,
as Derizzor na Siria. Níl taithí aici ach ar an gcogadh agus
díláithriú. Glacadh an grianghraf seo di ag ‘Buyukyol – My
Life’, spás sábháilte le haghaidh cailíní in Sanliurfa na
Tuirce. Tá sí ró-óg le bheith buartha faoin todhchaí ach
tá imní ar fhormhór na ndéagóirí Siriacha go ndearnadh
dearmad orthu agus iad gafa i gcampaí, agus, dá bhrí sin,
nach mbeidh siad in ann filleadh ar an tSiria choíche. Tá
cinnteacht faoin todhchaí tuillte acu.

©UNICEF/2017/Rich

Lárionad Al Farah,

Gaziantep, an Tuirc.
Tá an tionscadal
seo á mhaoiniú ag an Aontas Eorpach agus UNICEF. Is éard a bhí mar
aidhm leis an lárionad tacaíochta do leanaí nuair a bunaíodh é sraith
seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais éagsúla na leanaí a chur ar fáil
chun cabhrú leo barr a gcumais a bhaint amach. Is é atá le feiceáil san
íomhá seo seisiún Tacaíochta Síceasóisialta chun folláine chognaíoch
agus mhothúchánach na leanaí a fheabhsú.

©UNICEF/2017/Rich

Teastaíonn

bealaí chun dul i ngleic leis an bhfírinne nua seo go géar ó leanaí. Leanann UNICEF de bheith ag cur
tacaíocht shíceasóisialta agus seirbhísí cosanta ar fáil do leanaí san Iordáin, sa Liobáin agus sa Tuirc
trí Chiste Réigiúnach Iontaobhais an Aontais Eorpaigh. Spreagann an idirghabháil sin caidrimh thraschultúrtha idirghlúine i measc
na leanaí. Leis sin cruthaítear ardán chun guthanna, brionglóidí agus mianta na leanaí a fhorbairt.
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Sedra, 14 bliana d’aois

as Homs na Siria, ag Lárionad Makani in Mafraq san Iordáin. “Ní
dhéanfaimid dearmad go deo ar an tSiria, fanann sí sa chroí
istigh ionam, i ngach anáil a tharraingím.” Tá neart uaillmhianta
agus spriocanna aici di féin agus dá tír. Ba cheart go mbeadh
fáil ag déagóirí agus daoine óga ar rannpháirtíocht shibhialta
agus shóisialta, deiseanna líonraithe cuir i gcás, ionas go
mbeidís ina ngníomhaithe sóisialta chun athrú a chur chun
cinn ina bpobail agus ina dtír.

©UNICEF/2017/Rich

Salam, 14 bliana d’aois,

as Dara na Siria, deirfiúr le Keram, agus í ag Lárionad Makani
in Mafraq atá á reáchtáil ag IMC le tacaíocht ó UNICEF agus ón
Aontas Eorpach. “Bíonn an-spraoi againn anseo, ba mhaith liom
a bheith i mo phíolóta nuair a bheidh mé fásta.”
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Na’ama, 8 mbliana d’aois,

a theith ón tSiria 4 bliana ó shin lena teaghlach
agus atá ina cónaí i nGleann na hIordáine le 4
bliana anuas. Is minic a bhíonn a mbaile, a slí bheatha agus a gcuid airgid i dtaisce caillte ag na teaghlaigh seo a theith
ón tSiria. Bíonn siad ag streachailt greim a choinneáil faoin bhfiacail agus teastaíonn tacaíocht uathu le haghaidh
bunseirbhísí, oideachas ina measc. Freastalaíonn Na’ama, a deirfiúr agus a deartháir ar Lárionad Foghlama Makani in
aice láimhe le neart leanaí leochaileacha eile ón bpobal áitiúil san Iordáin.
©UNICEF/2017/Rich

Tá UNICEF ag obair i gcomhar leis an Aontas Eorpach, trí Chiste Iontaobhais
Réigiúnach an Aontais Eorpaigh mar fhreagairt ar an ngéarchéim sa tSiria, chun
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Cuireadh an lámhscríbhinn i gcrích i mí na Samhna 2019. Rinneadh an léarscáil atá
le fáil ar leathanach 4 a nuashonrú in 2020 i ndiaidh imeacht na Ríochta Aontaithe ón
Aontas Eorpach.
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