دا د دیوال نقاشی په  2021کال برسټول کې د معلولینو ،کاڼو او پناه غوښتونکو له پیغامونو څخه جوړه شوې ده

(غږیز توضیحات په مختلفو ژبو کې شتون لري)http://www.disabilitymurals.org.uk/easton.php :

د دیوال به نقاشۍ کې درې رنګین کمانونه شامل دي:
• کیڼ اړخ ته ،یو بشپړ رنګه کمان مثبت لیدونه ښیې چې شیان څنګه کیدی شي
• په منځ کې ،د پیکه رنګونو کمان ښیي چې شیان ښه یا بد بدلون موندلی شي
• په ښي خوا کې ،خړ کمان ترټولو بد ظلمونه ښیې.

د رنګین کمان الندې ،د ارابه لرونکی څوکی کاروونکی په آرام سره ناست دی ،نظرونه شریکوي .د متقابلو خلکو سلسله یو بل ته مرستې
او خدمات وړاندې کوي .لیکن ،ښي خوا ته ،دا سلسله ډیره نازکه ده .معلول زده کونکي تشریح کوي چې څنګه کوویډ ته د حکومت ځواب
دا سلسله جال کوي.

هغه خلک چې د پناه غوښتنې په لټه کې دي د حکومت د تګالرې ستونزمنی اغیزې بیانوي .د رنګین کمان الندې ،د خلکو یوه ډله په خوښۍ
سره خبرې کوي .د پیکه کمان الندې ،د دې ډلې څخه یو سړی خپل کور پریږدي .په ښي خوا کې ،هماغه سړی په یوه بوټي کې له تور
پوښ سره خپل مخ پټوي .د خوړو ،سرپناه یا راتلونکي لپاره امید پرته ،هغه وايي چې د پناه غوښتنی پالیسۍ له السه "ما ذهن له السه
ورکړ" .یو پولیس افسر او یو سیاستوال په ګډه والړ دي او هغه له پامه غورځوي.

هغه خلک چې معیوبیت لري چې د خپلو کورونو پریښودنه ورته ستونزمن وي ،ډیری وختونه ورته ویل کیږي چې د کور څخه په پیښو
کې ګډون کول ناممکن دي .بیا هم د الکډاون پرمهال ،پیښې له تیاتر څخه پب پوښتنو یا د پوهنتون تر لیکچرونو پوری د السرسي وړ وې.
یو کس د دې السرسي د بیا لرې کیدو مایوسي بیانوي ،پداسې حال کې چې هغه د خپلې کړکۍ له الرې نړۍ لیدو ته پاتې ده .د مړو ګالنو
ګلدان یی په کړکۍ کې والړ دی.

ښي خوا ته ،یوه ښځه یو څو سکې په الس کې لري او ګوري چې د هغې پرته یو بس حرکت کوي .هغه د ټیکټ اخیستلو لپاره د بانک کارت
نه درلودو له امله د شرم احساس کوي .که بسونه او دکانونه د نغدو پیسو اخیستلو څخه ډډه وکړي ،د پناه غوښتونکو او نورو لپاره چې د
بانکي حسابونو پرته ژوند کوي نور هم ستونزمن کیږي.

په دیوال کې درې پنجرې شاملې دي چې له اسمان څخه ځړول کیږي:
 .1د ویلچیر کاروونکي د ټولنیزو او اصلي رسنیو څخه د مغشوش معلوماتو لخوا محاصره کیږي.
 .2یو کوڼ سړی د "چیرته؟" اشاره کوي په السونو باندی .د هغې په مخ کې یو نښه دی چې پری لیکلي' ،ترجمان چیرته دی؟'.
 .3وروستنۍ پنجره کی یو مړ کانری پروت دی ،لکه کان کیندونکي چې د ګازو د لیکیدو په اړه خبرداری ورکوي .دا مورال خبرداری
ورکوي چې د ژوند ژغورلو لپاره عاجل اقدام ته اړتیا ده.

د خړ کمان څخه هاخوا ،د کمیل احمد یو انځور دی ،یوه معلول پناه غوښتونکی چې په  2016کې په بریسټول کې وژل شوی و .هغه په
 2012کې د یوې نقاشۍ لپاره د نا امیدۍ سره خپل تصویر استولی.

مهرباني وکړئ اوس په سرچپه توګه د دیوال د نقاشۍ پیغامونه وګوری .هیڅ ډول بې عدالتي ناگزیره نه ده .څنګه کولی شو رنګین کمان
پراخ کړو؟

