
Досі важко повірити в те, що відбувається 
в Україні. Що в моїй країні йде справжня, 
руйнівна і жорстока війна, яка вже двічі 
зробила мене вимушеною переселенкою. 

Переїзд з Криму до столиці у 2014 році, 
порівняно ніщо з тією ситуацією, яка 
склалась в лютому 2022. Після склад-
ної евакуації з Києва до Львова, а звід-
ти через Польщу до Німеччини, знову 
доводиться проходити етап прийняття  
та адаптації до нових умов. Але вже ви-
мушено залишивши позаду те розмірене  
і стабільне життя, що мала до  тієї сумної  
дати — 24.02 — рідних, роботу, друзів, 
плани на майбутнє... Однак я хочу по-
дякувати всім, кого зустріла, і тим, хто 
допомагали під час евакуації, адже їхні  
вчинки, слова підтримки назавжди зали-
шаться в моїй пам’яті. 

Завдяки проєкту, де я працюю, мені по-
щастило познайомитись із чудовою гро-
мадською організацією Центр «Жіночі 
перспективи» та її командою. Приїхав-
ши потягом ввечері до Львова, я поба-
чила як членкині організації  оператив-
но підключились до надання допомоги  
жінкам та дітям, які рятуються з окупова-
них територій України, надаючи їм місця 
в притулку, де вони могли перечекати 
декілька днів перед тим, як відправитись 
далі  у Європу. Я вдячна Любі Максимович, 
Ірині Трохим і всім колегам за їх щи-
рість, відкритість і невтомну роботу. За 
те, що познайомили мене з неймовір-
ною Ксенією Павлик, Петром та двома  
їхніми дітками, які змушували хоча б тро-
хи відволікатись від тих страшних новин,  
які  я щохвилинно читала в месенджерах. 

МАЮ ВИЗНАТИ — Я  
ПО-ІНШОМУ УЯВЛЯЛА СВОЮ 
ПЕРШУ ПОЇЗДКУ ДО ПОЛЬЩІ. 

Попри це, країна зустріла і продовжує  
зустрічати тисячі таких, як я біже-
нок, з усією теплотою і розкритими  
обіймами. Дякую долі, що звела мене  
з Магдаленою Римко, яка на декілька днів 
прихистила нас з сестрою у себе і дала 
відчути, що таке польська гостинність, 
турбота і солідарність. 

Після всього пережитого в мене є лише 
одне бажання, вірніше, мрія — віддячи-
ти цим людям, але вже запросивши їх до 
себе, в український Крим, пригостивши 
запашною кавою і традиційними крим-
ськотатарськими смаколиками. 

Для того, щоб ця мрія якнайшвидше 
здійснилась, усі країни ЄС, міжнародні 
альянси і світова спільнота мають об’єд-
натися та допомогти Україні в боротьбі 
зі споконвічним агресором — Росією. Не 
просто засуджуючи терористичні дії РФ, 
а застосовуючи ще більше санкцій, вво-
дячи енергетичне, нафтове ембарго і по- 
вністю ізолюючи її від доступу до фінансу-
вання війни в Україні.

Українські біженки і біженці хочуть повер-
нутись до себе додому, жити на своїй землі 
і самостійно обирати шлях свого розвитку 
і зростання. Те саме прагне і кримськота-
тарський народ, який, на жаль, вже 8 років 
страждає від російської окупації. 

Ми обов’язково переможемо і, зрештою, 
повернемось до своїх родин і рідних до-
мівок, адже ми завжди повертаємось...
Слава Україні!
Yaşasın Qirimtatar halqi!
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Демірджаєва Мавілє, 
координаторка проєкту, 
м. Київ — Німеччина, м. Ессен

МИ ОБОВ’ЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕМО!


