
در ازتركیھ تا كاررستوراندارى  

 نیلسیھ
 

  ، نیلسیھ44تاھا داگ 

  رئیس شرکت پیتزا ـ کباب

 كشور از١٩٩١ سال در و . ھستم تركیھ از كرد پناھنده یك
 زند كورتو مركز در راال س یك گرفتم گى پناھنده فنالند

 شھر در رستوران یك در من براى مركز یسئ ركردم گى
 .میكردم كار سال سھ مدت آنجا در كھ. دكر پیدا كار سالو
 فنالند زند گى مختلف استانچندین در سالو شھر از بعد

قسمت اول مرا بھ شھر میكلى برد كھ در آنجا .  كردم
د از فوت پدرم عرستورانى براى خود تاسیس كردم ب

باید براى فاتحھ پدرم بھ تركیھ . مجبور بھ فروش آن شدم
  یواھم یك رستوران بعد ازشھر میكلى در شھر.برمیگشتم

 سھامدارحدود یكسال آنجا در كھ ،رفتیم یاروى سیلین بھ ھمسرم با آن از بعد  .ودریوتسن والپرانتاداشتم 
 میخواستم جایي براى خودم داشتھ باشم وبا ھمیارى دوستي اینجا در نیلسیا بودم كباب پیتزاـ رستوران

  كھ بود دفترى قبال كھ كردم باز را آدانا اسم بھباب  رستوران پیتزاـ كقبل ماه ھشت . رستوراني بنا كردم
 آنتون نام بھ سالھ شش پسر یك.  آمدیم شھر این بھ خانواده با .كردم تبدیلش رستوران بھ میراتعت با خودم
  .ھستم اینجا ارجى ختنھا من ولي ھست پیتزاـ كباب شكل بھ ھم رى دیگرستورانھاى شھر دراین . داریم

 شھر وچھارمین دارد جمعیت نومیلی١٫٢درحدود آدانا .است گرفتھ آدانا تولدم مكان از ار اسمش رستورانم
 ماردین دھات در زمینى گذشتھ در رگید كردھاى خیلى مثل بودند كشاورز من خانواده .است كشور بزرگ

 فرار شھر بھ ام وخانواده كردند ویران را ما دھات تركھا تركیھ نشین كرد منطقھ در .داشتیم اومرلى
 تأوجر ھستم سیاسى پناھنده یك .ام كرده مسافرت وطنم بھ دوبار فقط فنالند در اقامت سالھاى در .كردند
ر و یك برادرم ھم در فنالند ھستند ھیك خوا. دارم را فنالند ملیت ینكە بااحتا سفركنم تركیە بە بیشتر نكردم

.بقیە فامیل درتركیە ھستند  

انمم بھ من كمك میكند ودركناركار درمدرسھ شبانھ كوپیودرس رستوران بە اسم خودم است ولي خ
 كھ دیگرى ھاىرشھ با ساوو. یوتسنواست متولد او گرفتەایم آرایشگرى میخواند با خانمم بھ شھرساووخو

 میكلى ھرآخرھفتھ ازاین وحشت داشتم كھ بخاطرخارجى بودنم شیشھ ھاى ربوده ام فرق میكند مثال درشھ
كھ درساوو ھیچ وقت اینطورنبوده یكبار وقتي جلوى رستوران بودم مردى ازداخل رستوران را بشكنند 

.دارد خوبى درامد ورستورانم نداشتمل قبی ازاین دیگرى مشكالت ولى داد بیالخ من بھ ماشین  

.  ھمیشھ در كار رستوران بوده ام براى مھاجرین ازقرارمعلوم امكانات شغلى دیگرى وجود ندارددر فنالند
 سال سھ باید فنالند درم تحصیالت من درتركیھ در زمینھ كارھاى ساختماني بود و كارھاى ساختماني میكر

 بیكارى وبھ ام ردهكارك فنالند در ھمیشھ ،نبود كارحتمى یافتن ھم وبعدازآن میخواندم درس رشتھ دراین
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 دركاریاد را بیشترزبان. خواندم درس بود مھاجرین براى كھسى در دركالس ماه٦درشھرسالو ستمین رازى
.میگیریم یاد مشترى بھ خدمت ازطریق را زبان دركاررستوراندارى گرفتم  

 اىكارھ بودم اس پ ت درتیم ماه٧درتوركوھم میكردم بازى اى حرفھ صورت بھ را فوتبال درتركیھ
 زیادى مدت كھ ترك خانم یك شاگردى بھ را ونقاشى خطاطى درس ماه ھشت ام كرده فنالند در ھم ھنرى

 بیانگربمباران كھ بودم اى درنمایشنامھ كىندرھلسی مركزپناھندگان ازطریق گرفتم یاد بوده فنالند در
 كھ تنھا بازمانده این حملھ  پیدا كردمرای پسرعكس دركتابخانھ بود حلبچھ نشین كرد درمنطقھ صدام شیمیایى

ھمچنین كارھاى فشن .كارم سومین جایزه را گرفت وآنراخریدند.صورت بزرگتركشیدم بودعكس را بھ
.اماندامي ومنظره ھم نقاشى كرده   

 كارروزانھ

 بخاطرھمین ،دارد كمى وقت وتفریحات خانواده براى كھ است این دار سرمایھ مشكل بزرگترین
 كند كارمى ما پیش كمك براى ازاقوام یكى أجدید ندارم ھم نقاشى براى ووقت كنمى نم بازى دیگرفوتبال

دارى   یا با كاررستورانأم اكثرا پیدانكرده ھنوزفردمناسبى ولى گردیم مى كمكى ال دنبكار اداره ازطریق
.آشنا نیستند یا فقط ازروى لیست مى زنند  

 صبح 4ات12از شنبھ جمعھ ھتفآخرھ .بازاست21.30ات11تروزھاى ھفتھ رستورانم ازساع
  ام كمكي.م عوض میكنیممھرروزسركارھستم ولى شیفتھاى كارى را باخانأ تقریب21.30ات12ھیكشنب

 داریم مختلفى مشتریھاى روزتاشب درطى .كاربرآید ازعھده تنھایى بتواند كھت ھنوزاینقدرفنالندى بلد نیس
ازتعطیل شدن رستورانھاى دیگر نیلسى تادیروقت  آخرھفتھ ھا بعدنھارمیآیند براى معموألروزھاى ھفتھ 

ندرت وكوتاه است در ھ تعطیالت ب. مي آیند از تاحكول ھم توریستھا براى خوردن مي آیندخوردن براى
  .چند روز تعطیل بودیم و باخانواده تعطیالت خیلى خوش گذشتیوحانوس تعطیالت 

بخش كارشخصى  راضى باشد بھترین  وقتى مشترىأسمت كار خدمت بھ مشترى است مخصوصبھترین ق
ری قسیم كارنیست ھركس ھمھ كابھ این كوچكى ت یس خودت ھستى درجاىئاین است كھ ر

.باوردارم پنج سال دیگرھنوزبھ كاررستوراندارى مشغول ھستم.بكندباید  
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