پاڵەوانی من تۆیت
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ئامادەکردنی "تۆ پاڵەوانی منیت"
ئەم کتێبە پڕۆژەیەک بوو کە لە الیەن گرووپی پرسپێکراوی سەر بە لیژنەی هەمیشەیی هاوبەشی ئاژانسەکان بۆ تەندروستیی هزری و پاڵپشتیی دەروونی و
کۆمەاڵیەتی لە باری لەناکاودا ( )IASC MHPSS GRئامادەکرا .چەندین شارەزای جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیی ئاژانسە بەشدارەکانی (MHPSS GR
 )IASCو هەروەها دایکان و باوکان و بەخێوکاران و مامۆستایان و مندااڵنی  104واڵتی جیهان لە سازکردنی ئەم پرۆژەیەدا بەشدار بوون .ڕاپرسییەکی جیهانی
بە زمانەکانی عەرەبی و ئینگلیزی و ئیتاڵی و فەرەنسی و ئیسپانی بۆ هەڵسەنگاندنی تەندروستیی هزریی مندااڵن و پێداویستییە دەروونی و کۆمەاڵیەتییەکانیان لە
ماوەی قەیرانی کۆڤید 19-دا باڵوکرایەوە .بە سوود وەرگرتن لە ئەنجامی ئەم رووپێوە ،چوارچێوەیەک بۆ ئەو کێشە و بابەتانە دانرا کە پێویستە لە چیرۆکەکەدا وەاڵم
بدرێنەوە .کتێبەکە لە ڕێگەی گێڕانەوەی چیرۆکەوە بۆ مندااڵن لە چەند واڵتێک کە بەرکەوتووی کۆڤید 19-بوون ،باڵوکرایەوە .لە دواییدا ،ڕاوبۆچوونی مندااڵن و
دایکان و باوکان و بەخێوکاران بۆ پێداچوونەوە و تازەکردنەوەی چیرۆکەکە بەکارهێنران.
زیاتر لە  1,700منداڵ و دایک و باوک و بەخێوکار و مامۆستا لە سەرتاسەری جیهانەوە ،کاتی خۆیان تەرخانکرد بۆ ئەوەی باسی ئەوەمان بۆ بکەن کە چۆن
مامەڵەیان لەگەڵ کۆڤید 19-دا کردووە .سوپاسێکی بێ پایان بۆ ئەو مندااڵنە ،دایک و باوکیان ،بەخێوکاران و مامۆستاکانیان کە بەشدارییان لە راپرسییەکانماندا کرد
و کاریگەرییان لەسەر ئەم چیرۆکە دانا .ئەم چیرۆکە هی مندااڵنی جیهانە ،لە خۆیانەوە بۆ خۆیان.
لیژنەی ( )IASC MHPSS GRبۆ نووسینی دەق و نەخشاندنی ئەم کتێبە ،سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی هێلین پاتوک دەکات.
ئەم باڵوکراوەیە بە مۆڵەتی (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikCreative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO license (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by ))nc-sa/3.0/igoباڵوکراوەتەوە .بە پێی مەرجەکانی ئەم مۆڵەتە بێت ،دەتوانیت بۆ مەبەستی دوور لە بازرگانی ،دووبارە ئەم کارە بەرهەم بهێنتەوە یاخود
وەریبگێڕیت ،یانیش دایبڕێژیتەوە ،بە مەرجێک کە بە شێوازی دروست و شیاو ،ئاماژە بە ناوی سەرچاوە سەرەکییەکە درابێت.

پێشەکی

"پاڵەوانی من تۆیت '' کتێبێکە بۆ ئەو مندااڵنەی کە لە سەرتاسەری جیهاندا ،پەتای کۆڤید  19کاریگەریی لەسەر داناون.
کتێبی '' پاڵەوانی من تۆیت '' پێویستە لەالیەن دایک و باوک یاخود بەخێوکاری منداڵ ،یانیش مامۆستاوە بۆ منداڵێک یان گرووپێکی بچووک لە مندااڵن بخوێنرێتەوە .بە باش
نازانرێت کە مندااڵن بە شێوەیەکی سەربەخۆ و بە بێ سەرپەرشتی دایباب یان بەخێوکار یان مامۆستا ئەم کتێبە بخوێننەوە .ڕێبەرێکی تەواوکەر بە ناوی '' کردار بۆ پاڵەوانان
" دواتر باڵودەکرێتەوە کە پاڵپشت دەبێت بۆ چارەسەرکردنی ئەو بابەت و کێشانەی کە پەیوەستن بە ڤایرۆسی کۆڤید 19؛ بە تایبەتتریش ،هاوکاریی مندااڵن دەکات کە هەست و
سۆزیان کۆنترۆڵ بکەن و هەروەها چەند چاالکییەکیشی بۆ مندااڵن تێدا دەبێت کە بە گوێرەی کتێبەکە ئەنجامددەرێن .

وەرگێڕانەکان
گرووپە پرسپێکراوەکە هەر خۆی هەماهەنگیی دەکات بۆ وەرگێڕان بۆ زمانەکانی عەرەبی  ،چینی  ،فەرەنسی ،
ڕووسی  ،ئیسپانی  .بۆ هەماهەنگی و رێکخستنی وەرگێڕان بۆ زمانەکانی دیکە ،لە رێگەی ئیمەیڵی
(- )mhpss.refgroup@gmail.comەوە ،پەیوەندی بە گرووپی پرسپێکراوی  IASCبۆ تەندروستیی
هزری و پاڵپشتیی کۆمەاڵیەتی و دەروونی (-)MHPSSەوە بکە .گشت وەرگێڕانە تەواوکراوەکان لە وێبسایتی
گرووپی پرسپێکراوەی سەر بە  IASCدا دادەنرێن.
ئەگەر (بە شێوەیەکی سەربەخۆ) ئەم بەرهەمە وەردەگێڕیت ،یا خود ئەم کارە دووبارە دادەڕیژیتەوە ،تکایە ڕەچاوی ئەم خااڵنە بکە :
•مافی ئەوەت نییە هیچ لۆگۆیەکی خۆت یان لۆگۆی دەزگایەکی کۆمەکبەخش لەسەر بەرهەمەکە دابنێیت.
•لەحاڵەتی داڕشتنەوەی کارەکەدا (بۆ نموونە گۆڕینی دەق یان وێنە) ڕیگە بە بەکارهێنانی لۆگۆی  IASCنادرێت؛ لە کاتی بەکارهێنانی ئەم بەرهەمەدا ،پێویستە هیچ ئاماژەیەک بەوە
نەدرێت کە  ، IASCکاری رێکخراوێک یان بەرهەمێک یان الیەنێکی تایبەتی خزمەتگوزاریی پشتڕاستدەکاتەوە.
•پێویستە هەمان مۆڵەت یان مۆڵەتێکی هاوئاستی  Creative Commonsبۆ کاری وەرگێڕان یان داڕشتنەوەکەت وەربگریت  .مۆڵەتی هاوبەش  CC BY-NC-SA 4.0یاخود 3.0
پێشنیاز کراوە  .ئەمەش لیستی مۆڵەتە گونجاوەکانەhttps://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses:
•پێویستە ئەم روونکردنەوەیە لەو زمانەدا کە وەڕگێرانی بۆ دەکەیت زیاد بکرێت :ئەم وەڕگێرانە/ئەم داڕشتنەوەیە لە الیەن ( IASCلیژنەی هاوبەشی ئاژانسەکان)ەوە بەرهەم نەهێنراوە.
هەروەها  IASCبەرپرس نییە لە ناوەڕۆک و ڕاستی و دروستیی ئەم وەڕگێڕانە/داڕشتنەوەیە .وەشانی سەرەکی (ئۆرجیناڵ)ی ئینگلیزی" " IASCپاڵەوانی من تۆیت  :چۆن مندااڵن
دەتوانن ڕووبەروی کۆڤید ٩١-ببنەوە!" بە ڕێپێدانی ، CC BY-NC-SA 3.0 IGOدەبێتە نوسخەی دروست و پشتڕاستکراوەی ئەم بەرهەمە".
• ئەم چیرۆکە ،لە الیەن ئەم کۆمەڵە خۆبەخشەوە وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی کوردی (شێوەزاری سۆرانی) " :سۆزە حسین ،رایات خان احمد ،بڕیار ابراهیم ،رۆژگارمصطفی ،ژیار
بەختیار ،دانا عمر ،ئاونگ احمد ،راسان م .باقی"

دایکی سارا پاڵەوانی سارایە ،چونکە باشترین دایک و زاناترین
کەسی جیھانە .بەاڵم تەنانەت ئەویش نەیدەتوانی چارەسەرێک بۆ
ڤایرۆسی کۆرۆنا بدۆزێتەوە.
سارا لە دایکی پرسی" :کۆڤید 19-لە چی دەچێت"؟
دایکی گوتی" :کۆڤید ،19-یان ڤایرۆسی کۆرۆنا ،ئەوەندە
بچووکە کە ئێمە ناتوانین بیبینین .بەکۆکە و پژمینی کەسانی
نەخۆش باڵودەبێتەوە  ،یانیش کاتێک کە دەستیان بەر کەسانی
دیکە و یانیش شتەکانی دەوروبەریان دەکەوێت .کەسانی
نەخۆش ،تا و کۆکە و کێشەی ھەناسەدانیان دەبێت".
سارا پرسی " :کەواتە ناتوانین دژی بوەستینەوە
چونکە نایبینین؟"
دایکی سارا گوتی" :دەتوانین دژی بوەستینەوە ،بۆیە دەمەوێت
تۆ پارێزراو بیت سارا ! ڤایرۆسەکە تووشی ھەموو کەسێک
دەبێت و ھەموو کەسێکیش دەتوانێت هاوکارمان بێت تا لەگەڵ
ڤایرۆسەکەدا بجەنگین .مندااڵن تایبەتن و ئەوانیش دەتوانن
هاوکار بن .پێویستە تۆ لەبەر ھەموومان بە تەندروستی و
پارێزراوی بمێنیتەوە ،دمەوێت ببیتە پاڵەوانی من".

ئەو شەوە سارا لەجێگاکەیدا پاڵکەوت و ھیچ ھەستی بەوە نەدەکرد
کە پاڵەوان بێت .بێزار ببوو .دەیویست بچێت بۆ خوێندنگەکەی،
بەاڵم داخرابوو .دەیویست ھاوڕێکانی ببینێت بەاڵم ئەوەش
سەالمەت نەبوو .سارا دەیویست ڤایرۆسی کۆرۆنا چیتر جیھان
نەترسێنێت .سارا بەخۆی گوت" :پاڵەوانەکان توانای تایبەت و لە
رادەبەدەریان هەیە ".چاوی داخست بۆ ئەوەی بخەوێت ،ئەمجا
لەخۆی پرسی"ئەی من چیم ھەیە؟" لە ناکاو دەنگێکی نەرم ،لە ناو
تاریکیدا ،ناوی چرپاند .ساراش چرپاندی" :کێ لەوێیە؟" دەنگەکە
لێی پرسی" :چیت پێویستە بۆئەوەی ببیت بە پاڵەوان ،سارا؟" سارا
گوتی" :من ڕێگایەکم دەوێت بۆئەوەی بە ھەموو مندااڵنی جیھان
بڵێم چۆن خۆیان بپارێزن تاوەکوو ھەمووان بپارێزن".
دەنگەکە پرسی" :کەواتە تۆ دەتەوێت من چی بم؟"
"شتێکم پێویستە کە توانای فڕین و دەنگێکی بەرزی ھەبێت و
یارمەتیدەر بێت".
بە وژەوژێکەوە ،شتێکی سەرسامکەر چووە ناو تریفەی مانگەوە..

سارا بە ھەناسە بڕکێوە گوتی":تۆ چیت؟"
ئەو گوتی":من ئاریۆم"
سارا گوتی" :ھەرگیز پێشتر ئاریۆم نەبینیوە"
ئارێۆ گوتی" :باشە ،من ھەر لەسەرەتاوە لێرە بووم ،من
لەناختەوە ھاتووم".
سارا گوتی":ئەگەر تۆم ھەبێت ..دواتر دەتوانم باسی ڤایرۆسی
کۆرۆنا بۆ ھەموو مندااڵنی جیھان بکەم! دەتوانم ببم بە پاڵەوان!
بەاڵم ئاریۆ ،لە کاتێکدا کە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە دەورمانە ،ئایا
سەالمەتە ئەگەر گەشت بکەین؟"
ئارێۆ گوتی ":تەنها ئەگەر لەگەڵ مندا بیت سارا ..ھیچ شتێک
ناتوانێت زیانت پێبگەیەنێت کاتێک کە بەیەکەوە بین".

جا سارا بازی دایە سەر پشتی ئاریۆ و پێکەوە لە پەنجەرەی ژوورەکەوە بەرە ئاسمانی
تاریک بڵند بوونەوە؛ رووەو ئەستێرەکان فڕین و ساڵویان لە مانگ کرد.

کە خۆر هەڵهات ،سارا و ئاریۆ لە بیابانێکی جوان و دڵگیردا
لە الی هەڕەمەکانەوە نیشتنەوە .لەوێ کۆمەڵێکی کەمی منداڵ
گەمەیان دەکرد؛ منداڵەکان لە خۆشییان هاواریان کرد و
دەستیان بۆ راوەشاندن.
یەکێک لە کوڕەکان گوتی" :بەخێربێن ،من ناوم 'سەلیم'ە.
ئێوە لێرە چیدەکەن؟ ببوورن ئێمە ناتوانین زیاتر لێتان نزیک
ببینەوە ،پێویستە هیچ نەبێت مەترێک لێتانەوە دوور بین!"
سارا وەاڵمی دایەوە" :ئێمەش بۆیە لێرەین! من ناوم 'سارا'یە
و ئەمەش 'ئاریۆ' یە .ئایا دەتزانی کە مندااڵن دەتوانن دراوسێ
وهاوڕێ و دایک و باوک و داپیرە و باپیرەکانیان لە ڤایرۆسی
کۆرۆنا بپارێزن؟ پێویستە هەموومان" ..
سەلیم بە زەردەخەنەیەکەوە گوتی" :دەستمان بە ئاو و سابوون
بشۆین! دەزانین سارا .هەروەها ئەگەر نەخۆش بووین ،بە
قۆڵماندا دەکۆکین و دەم و لووتمان دادەپۆشین -لە جیاتی
تەوقەکردنیش ،لە دوورەوە دەست رادەوەشێنین و ساڵو
دەکەین .هەوڵدەدەین لە ژوورەوە بمێنینەوە ،بەاڵم ئێمە لە
شارێکی زۆر قەرەباڵغ دەژین ..هەموو کەسێک لە ماڵەوە
نامێنێتەوە"
ئاریۆ گوتی" :همم ..رەنگە من بتوانم هاوکار بم .ئەوان
ناتوانن ڤایرۆسی کۆرۆنا ببینن ..بەاڵم خۆ من دەبینن! وەرە
سەرکەوە ،بەاڵم لەسەر هەردووالی باڵەکانم دانیشن -هەر
الیەکی باڵەکانم بە الی کەمەوە مەترێک لە یەکترەوە دوورن!

ئاریۆ ،سەلیم و سارای لەسەر هەردوو
باڵەکانی هەڵگرتبوو ،پێکەوە بەرەو
ئاسمان فڕین .بەسەر شارەکەدا دەفڕی
و دەستی بە نەڕەنەڕ و گۆرانی کرد!
سەلیم بە هاوارەوە بە منداڵەکانی
ناو شەقامەکانی گوت" :بڕۆن بە
خێزانەکانتان بڵێن ئەگەر ئێمە لە
ژوورەوە بین پارێزراوترین! دەتوانین
بە مانەوەمان لە ماڵەوە ،باشتر ئاگامان
لە یەکتر بێت!"
خەڵک سەریان لەو شتە سووڕما کە
دیتبوویان .دەستیان بۆ راوەشاندن و قایل
بوون بەوەی کە بچنەوە ماڵەکانیان.

ئاریۆ بەرەو بەرزایی ئاسمان
فڕی .سەلیم لە خۆشییان هاواری
کرد .لەو بەرزاییەدا ،لە ناو
هەورەکاندا ،فڕۆکەیەک بە
تەنیشتیاندا فڕی و سەرنشینەکان
بە ترسەوە سەیریان کردن.
سەلیم گوتی " :بەم زووانە
پێویستدەکات کە خەڵک چیتر
گەشت نەکەن؛ هیچ نەبێت بۆ
ئێستا .وا سنووری نێوان واڵتان
دادەخرێن و دەبێت هەموومان
لەگەڵ ئازیزانماندا لە شوێنی
خۆمان بمێنینەوە".

سارا گوتی" :هەستدەکەم زۆر شت گۆڕاون.
هەندێک جار ئەم شتە دەمترسێنێت".

ئاریۆ گوتی" :سارا ،ئەو گۆڕانکارییانە رەنگە ترس و سەرلێشێوان
دروست بکەن .من کاتێک کە دەترسم ،زۆر بە هێواشی هەناسە دەدەم-
پاشان ئاگر لە هەناسەم دێتە دەر!"
ئاریۆ تۆپە ئاگرێکی گەورەی لە دەمیەوە هێنایە دەر!
ئاریۆ پرسیاری لێکردن " :کاتێک هەست بە ترس دەکەن ،چۆن ئارام
دەبنەوە؟ "

سارا گوتی" :حەزدەکەم بیر لە کەسێک بکەمەوە کە وا دەکات
هەست بکەم سەالمەت و پارێزراوم".
سەلیم گوتی" :هەروەها منیش ،بیر لە هەموو ئەو کەسانە دەکەمەوە
کە وام لێدەکەن هەست بە پارێزراوی بکەم ،وەک باپیرەم و داپیرەم.
بیریان دەکەم .ناتوانم باوەشیان پێدا بکەم چونکە رەنگە تووشی
ڤایرۆسی کۆڕۆنایان بکەم .ئێمە هەموو کۆتایی هەفتەیەک ئەوانمان
دەبینی ،بەاڵم ئێستا نا ..چونکە
دەبێت ئەوان بپارێزین".
سارا لە هاوڕێکەی پرسی" :دەتوانیت پەیوەندییان پێوە بکەیت؟"
سەلیم گوتی" :بەڵێ ،ئەیچۆن! ئەوان هەموو ڕۆژێک پەیوەندیم
پێوەدەکەن و منیش باسی هەموو ئەو شتانەیان بۆ دەکەم کە لە
ماڵەوە دەیانکەین .ئەمەش وام لێدەکات هەستم باشتر بێت و هەروەها
ئەوانیش هەستێکی باشتریان هەبێت".
ئاریۆ گوتی" :ئاساییە ئەگەر ئێمە بیری ئەو کەسانە بکەین کە
خۆشمان دەوێن و ئێستا ناتوانین بیانبین ،ئەوە دەریدەخات کە چەندە
گرنگییان پێدەدەین .باشە ئەگەر پاڵەوانی دیکەش ببینن ،هەستی
خۆشترتان ال دروست نابێت؟"
ساراو سەلیم بە دەنگی بەرز وەاڵمیان دایەوە" :بەڵێ بە
خۆشحاڵیەوە!"
ئاریۆ گوتی" :زۆرباشە ,ساشای هاوڕێم هێزێکی لە رادەربەدەری
زۆر تایبەتی هەیە ،بابڕۆین!"

پاشان ،لە زەوی نزیک بوونەوە و لە گوندێکی بچووک
نیشتنەوە .کچێک لەدەرەوەی ماڵەکەیان خەریکی لێکردنەوەی
گوڵ بوو .کاتێک ئاریۆ و ئەو مندااڵنەی بینی کە لەسەر باڵەکانی
بوون ،دەستی بە پێکەنین کرد.
کچەکە هاواری کرد " :ئاریۆ! دەبێت بەالیەنی کەمەوە مەودای
مەترێک لە نێوانماندا هەبێت ،بۆیە باوەشێکت بۆ هەڵدەدەم ،چی
دەکەن لێرە؟"
ئاریۆ گوتی" :ساشا ،هەستم بەو باوەشە کرد کە بۆت هەڵدام.
پێم خۆشە کە دەتوانین بەو شێوەیە لەڕێگەی وشەکانمانەوە ،ئەوە
نیشان بدەین کە گرنگی بە شتەکان دەدەین و کردارەکمانمان
چین.
دەمویست هاوڕێکانم ئەو هێزە لە رادەبەدەرەی تۆ ببینن!"
ساشا گوتی" :هێزی لە رادەبەدەری من کامەیە؟"
ئاریۆ گوتی" "لەو کاتەوەی کە ئەندامێکی خێزانەکەتان توشی
ڤایرۆسەکە بووە ،تۆ لەماڵەوە دەمێنیتەوە تا لەوە دڵنیا بیت کە
نەخۆشییەکە بۆ کەسانی دیکە ناگوازیتەوە".
ساشا گوتی":بەڵێ ،باوکم تووشی ڤایرۆسەکە بووە وە لە
ژووری خەوەکەی دەمێنێتەوە تاکو بەتەواوی چاک دەبێتەوە".

بەاڵم هێندەش خراپ نییە! ئێمە یاری دەکەین ،چێشت لێدەنێین ،لە
باخچەکە پێکەوە کات بەسەر دەبەین و خواردن دەخۆین .من و
براکانم وەرزش و سەما دەکەین .هەروەها کتێبیش دەخوێنینەوە،
بەم جۆرەش دەتوانم لە فێربوون بەردەوام بم ،چونکە بیری
قوتابخانە دەکەم .لەسەرەتادا مانەوە لەماڵدا هەستێکی سەیری
هەبوو ،بەاڵم ئێستا ئاسایی بووەتەوە و ڕاهاتووین".
ئاریۆ گوتی" :ساشا ،هەمیشە شتەکان وا ئاسان نایەن بە دەستەوە.
تۆ وا چەند ڕێگایەک دەدۆزیتەوە تا کاتێکی خۆش بەسەر ببەیت
و لەگەڵ خێزان و ئازیزانتدا هەڵبکەیت .ئەمەش وات لێدەکات
ببیت بە پاڵەوانی من!"
سەلیم پرسی" :ساشا تۆ تا ئێستا لەگەڵ خێزانەکەتاندا بەشەڕ
هاتوویت؟"
ساشا وەاڵمی دایەوە" :بەڵێ هەندێک جار ،بەاڵم پێویستە زۆر
بە سەبر بین و لێک تێبگەین ،بەخێراییش دەبێت داوای لێبوردن
بکەین ،ئەمەش هێزێکی تایبەت و لەرادەبەری ڕاستەقینەیە،
چونکە هەستی باشتر بۆ خۆمان و دەوروبەرمان دەهێنێت .جگە
لەوەش ،من هەندێک کات دەمەوێت تەنها بم ،گۆرانی بڵێم و
سەما بکەم ،هەندێک جاریش لەگەڵ هاوڕێکانمدا قسەدەکەم"...
سارا لە ئاریۆی پرسی" :ئەی ئەو خەڵکانە چیبکەن کە لەماڵ
دوورن یان هەر خانوویان نییە؟"
ئاریۆ گوتی" :سارا ،پرسیارێکی جوان و بەجێیە ،بابچین و
بزانین چۆنە".

ماڵئاواییان لە ساشا کرد و دەستیان بە گەشتەکەیان کردەوە .کاتێک
گەیشتنە سەر دوورگەیەک کە لەهەرچوار الوە بە دەریا دەورە
درابوو ،هەوا گەرمی کرد.

لهوێ کەمپێکی پر له خهڵكیان بینی.
كچێك له دوورهوه ئهوانی بینی و دهستی بۆ راوەشاندن.
به دهنگێكی بهرز هاواری كرد و گوتی" :ساڵو ئاریۆ ،من زۆر
دڵخۆشم بهوهی كه دووباره دهتبینمهوه! ئێمه ههوڵدهدهین به الیهنی
كهمهوه یهك مهتر له یهكتر دوور بوهستین ،بۆیه من ههرلێرهوه
قسهت لهگهڵدا دهكهم .بهاڵم حهزدهكهم هاورێكانت بناسم! من ناوم
لهیالیه".
سارا به دهنگێكی بهرز وهاڵمی دایهوه":ساڵو لهیال! من سارام،
ئهمهش سهلیمه .وا دیاره ئێوه ههوڵدهدهن خۆتان له ڤایرۆسی
كۆرۆنا بپارێزن .چیتریش دهكهن بۆ خۆپاراستن؟"
لهیال به دهنگی بهرز وهاڵمی دایهوه" :دهستمان به ئاو و سابون
دهشۆین!"
ئینجا سهلیم پرسی" :ئهی كاتێك دهكۆكن ،بە قۆڵتان دەم ولووتتان
دادەپۆشن؟"
لهیال به دهنگی بهرز وهاڵمی دایهوه" :دهتوانیت نیشانمان بدهی
چۆن کە ئهوه بكهین؟"
سهلیمیش پیشانی دان و فێری كردن.
لهیال گوتی ":ههموومان ههوڵ دهدهین ئازا بین ،بهاڵم شتێك منی
نیگهران كردووه ،ئایا دهتوانم لهگهڵ ئێوەدا باسیبكهم؟ بیستوومه
كهسێك نهخۆشكهوتووه و مردووه ئهوهش منی زۆر ترساندووه.
ئایا ئهوه راسته كه دەکرێت خەڵک بە ڤایرۆسی كۆرۆنا بمرن؟"

ئاریۆ ئاخێكی قووڵی ههڵكێشا و ل ه سەر بەشە زەبەالحەکەی خوارەوەی
جەستەی دانیشت.
ئینجا گوتی "بهڵێ ،پاڵهوانه بچووکهكان ،ئهوه شتێكی سهیره ،ههندێک كهس
كاتێك تووشی ڤایرۆسهكه دهبن ههر ههست به نهخۆشییەکە ناكهن ،بهاڵم
ههندێكی دیکەیان رەنگە خراپ نهخۆش بكهون و ههندێكیشیان لهوانهیه
بمرن .لهبهر ئهوه پێویسته ههموومان زیاتر ئاگاداری كهسه بهتهمهنهكان
و ئهو كهسانهش بین كه نهخۆشیی دیکەیان ههیه ،چونك ه خراپتر نهخۆش
دهكهون .ههندێک كات كه زۆر دەترسین ،یان ههست به پارێزراوبوون
ناكهین ،دهتوانین بۆ ئهوهی ئارام ببینهوه ،له مێشكماندا خهیاڵی شوێنێكی
پارێزراو بكهین .ئایا ئێوهش حهزدهكهن ئهم کارە لهگهڵ مندا تاقی بكهنهوه؟"
ههموویان گوتیان بهڵێ ،ئینجا ئاریۆ داوای لێكردن چاویان دابخهن و خهیاڵی
شوێنێك بكهن كه تێیدا ههستدهكهن پارێزراون .پاشان پێیگوتن ":تهنیا بیر
له یادگارییهك یان كاتێك بكهنهوه كه تێیدا ههستتان كردووه سهالمهت و
پارێزراون".
ئینجا لێی پرسین كه ئاخۆ لەو شوێنهی ناو خهیاڵیاندا ،دهتوانن چی ببینن،
هەستیان چۆنە یانیش ههست به چ بۆنێك دەكهن .ئهوهشی پرسی کە
ئاخۆ هیچ كهسێكی تایبهت ههی ه کە حهز بكهن بۆ شوێنه پارێزراوهكهیان
بانگهێشتی بكهن و ئهگهر ئهو كهسهیان ال بووایه ،لهو شوێنه بهیهكهوه باسی
چییان دهكرد.
ئاریۆ به منداڵهكانی گوت " :ئێوه دهتوانن ههر كاتێك ههستتان ب ه دڵتهنگی
یان ترس کرد ،بچنە ئەو شوێنە پارێزراوەی ناو خەیاڵتان؛ ئهوه هێزه
لە رادەبەردەر و ئهفسانهییهكهتانه؛ دەشتوانن ئەو هێزە بە خێزان و
هاوڕێکانتان ببەخشن .ئهوهشتان بیر بێت كه ئێوه بۆ من گرنگن  ،بۆ زۆر
كهسی دیکەش گرنگن .ئهوهش یارمهتیدهرێكی دیکەتان دهبێت بۆ ئهوهی
ههست به ئارامی و پارێزراوی بكهن".

لهیال گوتی "ئێمه ههموومان دهتوانین گرنگی به یهكتری بدهین".
ئاریۆ وهاڵمی دایهوه" ئهوه راسته ،لهیال ؛ ئێمه دهتوانین دهتوانین گرنگی ب ه یهكتری بدهین ،جا له ههر شوێنێك بین .ئایا تۆش حهزدهكهیت ل ه دوایین بەشی
گهشتمەکەماندا ،لهگهڵمان بێیت؟ "
لهیال بڕیاری دا لهگهڵ ئاریۆ و هاورێ تازهكانیدا گهشت بكات.
ساراش بهوه خۆشحاڵ بوو كه لهیال لهگهڵیاندا دەبێت ،چونكه دهیزانی ك ه ئێم ه ههندێ كات پێویستمان به هاوکاری و پاڵپشتیی یهكتر دەبێت.
ئهوان به هێمنی و بێ قسهكردن دهستیان ب ه فرین كرد ،بهاڵم بە بێ قسهكردنیش ،لهیال ههر دهیزانی كه هاورێ نوێیەکانی ،ئەویان زۆر به الوه گرنگه.

چیا پڕ بەفرەکان بە هێواشی بەدیار کەوتن .ئاریۆ لە
شارێکی بچووك نیشتەوە .هەندێك منداڵ لە لێواری
رووبارێكدا یارییان دەکرد .یەکێکیان دەستی بۆ
رادەوەشاند و هاواری کرد" :ئاریۆ!"
ئاریۆ گوتی " :ساڵوت لێبێت کیم" ..پاشان بەردەوام بوو:
"ئازیزانم ،دەمویست ئێوە بە دیداری چەند هاورێیەکم
بگەیەنم کە تووشی کۆرۆنا بوون و چاکبوونەتەوە".
سەلیم پرسی" :چۆن بوو؟"
کیم گوتی" :دەکۆکیم و هەندێک جار زۆر گەرم دادەهاتم.
هەندێك رۆژیش ئێجگار ماندوو دەبووم و نەمدەوەست
یاری بکەم .بەاڵم زۆر دەخەوتم و خێزانەکەم ئاگایان
لێم بوو .هەندێك لە دایک و باوک و باپیر و دابیری ناو
بنەماڵەکەمان ناچاربوون بچن بۆ نەخۆشخانە.
پزیشک و پەرستارەکان لەگەلیاندا زۆر میهرەبان بوون؛
لەماڵەوەش ،خەڵکی کۆمەڵگاکەمان هاوکارییان کردین.
دوای چەند هەفتەیەکی کەم ،دیسان شتەکان ئاسایی
بوونەوە".

یەکێك لە منداڵەکانی دیکە گوتی" :من هاورێی 'کیم' م  .ئەو کاتەش کە کیم تووشی کۆرۆنا ببوو ،ئێمە هەر
هاورێیەتیمان نەپچرا  -هەرچەندە من نەمدەتوانی ئەو ببینم .هیچ کات لە گرنگیدانم بە 'کیم' نەوەستام و ئێستاش
دڵخۆشین کە دەتوانین دووبارە پێکەوە یاری بکەین!"
ئاریۆ گوتی " :هەندێجار گرنگترین شت کە وەک هاوڕێ دەتوانین بیکەین ئەوەیە کە یەکتری بپارێزین ،تەنانەت ئەگەر
ئەمە بەو مانایە بێت کە بۆ ماوەیەک لە یەکتر دوور بکەوینەوە".

لەیال گوتی" :دەتوانین ئەم شتانە بۆ یەکتری ئەنجام بدەین".
سەلیم گوتی" :ڕۆژێك دێت کە دەتوانین دیسان یاری بکەینەوە و هەروەکو جاران ،بگەڕێینەوە بۆ قوتابخانە ".
ئیتر کاتی ئەوە بوو کە سارا بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە و ماڵئاوایی لە هاوڕێکانی بکات .ئەوان پەیمانیان بە یەکتر دا کە هەرگیز ئەو سەرکێشییە لە یاد نەکەن کە پێکەوە
ئەنجامیان دابوو.
سارا دڵتەنگ بوو بەوەی کە رەنگە بۆ ماوەیەک یەکتر نەبینن .بەاڵم کە قسەکانی هاورێکەی کیم ی بیری کەوتەوە ،هەستی باشتری لە ال دروست بوو .تەنها لەبەر
ئەوەی کە ناتوانیت خەڵك ببینیت ،ئیتر مانای ئەوە نییە کە چیتر خۆشت ناوێن.

ئاریۆ هەموویانی گەیاندەوە ماڵەکانیان و
بەرلەوەی سارا جێ بهێڵێت ،چاوەڕێی کرد
تاوەکوو خەوی لێبکەوێت.
سارا پرسیاری کرد ":ئایا دەتوانین ئەوەی کە
ئەمرۆ کردمان ،سبەینێش دووبارەی بکەینەوە؟"
ئاریۆ گوتی" :نا سارا ،ئێستا کاتی ئەوەیە
کە لەگەڵ خێزانەکەتدا بیت .چیرۆکەکەمانت
لەبیربێت .تۆ دەتوانیت بە دەست شوشتن و
مانەوەت لە ماڵەوە ،پارێزگاری لە ئازیزانت
بکەیت .من هەرگیز دوور نابم .هەموو کات
دەتوانیت بچیت بۆ شوێنە پارێزراوەکەت و
لەوێ لەگەڵمدا بیت".
سارا چرپاندی بە گوێی ئاریۆدا" :تۆ پاڵەوانی
منیت".
ئاریۆ" :هەروەها تۆش پاڵەوانی منیت ،سارا.
تۆ پاڵەوانیت ،بۆ هەموو ئەوانەی کە تۆیان
خۆشدەوێت".

سارا خەوی لێکەوت و کاتێک رۆژی دواتر
خەبەری بووەوە ،ئاریۆ رۆیشتبوو .بۆیە
ئەمیش چووە شوێنە پارێزراوەکە تا قسەی
لەگەڵدا بکات و پاشان وێنەی هەموو ئەو
شتانەی کێشا کە لە کاتی سەرکێشییەکەیاندا
بینیبوونی و فێریان ببوو .ئەمجا بە وێنەکانەوە
رایکرد بۆ الی دایکی تا هەواڵەکەی پێبڵێت.
گوتی" :دایە ،ئێمە هەموومان دەتوانین
هاوکاریی خەڵک بکەین بۆ ئەوەی پارێزراو
بن .من لە کاتی سەرکێشییەکەمدا پاڵەوانی
زۆرم بینین!"
دایکی گوتی" :ئای سارا ،تۆ راستدەکەیت!
پاڵەوانی زۆر هەن کە خەڵک لە ڤایرۆسی
کۆرۆنا دەپارێزن؛ بۆ نموونە دکتۆر و
پەرستارە ناوازەکان .بەاڵم تۆ ئەوەت بەبیر
هێنامەوە کە هەموومان ،هەموو رۆژێک
دەتوانین پاڵەوان بین؛ جا گەورەترین پاڵەوانی
منیش تۆیت!"

