كتێبی پاڵەوانی من تۆی چۆن پێكھات؟
ئەو كتێب ە ب ە پێی پێشنیاری لێژنەی چاودێری نەتەو ە یەكگرتووەكان ،بەشی مەڕجەعی دەروون و پاڵپشتی كۆمەاڵتی-دەرون ناسی

ل ە دۆخی یارمەتی بەپەلەدا  ()IASC MHPSS RGنووسراوە .جیا ل ە پسپۆڕانی ناودەوڵەتی و ناوچەیی و نەتەوەیی ل ە دامەزراوە

ئەندامەكان ،كەسانی جیاوازی دی و بۆ وێن ە دایكان و باوكان ،راھێنەرانی مندااڵنی سەدوچوار واڵتی جودا ،ل ە بەرھەمھێنانی ئەو

بەرھەمەدا ھاریكار بوون .تاوتوێ كردنێكی نێونەتەوەیی بە زمانەكانی ئیسپانیولی ،ئینگلیسی ،ئیتالیایی ،فەڕانسەوی و عەڕەبی بۆ

ناسینی جێگیربوونی دەروون و ھەڵسەنگاندنی پێداویستییە دەرونناسەكیەكانی مندااڵن ،ل ە ماوەی گشتگیربوونی وایرۆسی كۆویدی
نۆزدەدا پێكھات و ئەنجام درا.

ب ە پێی ئاكامەكانی ئەو ھەڵسەنگاندنە ،چوارچێوەی ناوەرۆكی چیرۆكەك ە دەستنیشان كرا ،پاش گێڕانەو ە بۆ ئەو مندااڵنەی ل ە واڵتە
جیاوازەكان لەگەڵ كڕۆنا دەستەوئێخ ە بوون ،چیرۆكەك ە ب ە پێی كاردانەوەی مندااڵن ،دایك و باوكان و راھێنەرەكان ،سەرلەنوێ
پێداچوونەوەی بۆ كرا و نوێ كرایەوە.

زیاتر ل ە ھەزار و حەوتسەد منداڵ ،دایك و باوك و راھێنەر ،ئەزموونەكانی خۆیان ل ە گشتگیری وایرۆسەك ە لەگەڵ ئێم ە خست ە بەرباس.
ئەو چیرۆكە ل ە الیەن مندااڵنەوە و بۆ ئەوان داھێندراوە.

لێژنەی چاودێری نەتەوە یەكگرتووەكان ،بەشی مەڕجەعی دەروون و پاڵپشتی كۆمەاڵتی -دەرون ناسی ل ە دۆخی یارمەتی بەپەلەدا

( )IASC MHPSS RGرێز و پێزانینی بۆ ھێلێن پاتووك بۆ نووسینی دەقی یەكەم و نیگاركێشی كتیبەكە ھەیە .دەقی ئینگلیسی ئەو

بەرھەمە لەو ناونیشانەدا دەست دەكەوێ https://interagencystandingcommittee.org/ ...

ئەو وەرگێڕان ە ل ە الیەن كومیتەی چاودێری نەتەوەیەك گرتووەكانەو ە نەكراوە ،ئەو لێژنەیە بەرپرسایەتییەكی ل ە وردبینی دەقەكەدا نییە.

دەقی ئینگلیسی ئەو كتێب ە بە ناوی  My HEro is You: How kids Can Fight COVID 19ك ە بە پێی یاسای مافی باڵو كردنەوە
 CC BY -NC-SA 3.0 IGOل ە ساڵی  ٢٠٢٠دا باڵو كراوەتەوە دەقی سەرەكییە.

یادداشتی وەرگێڕی فارسی

ی پشتیوانییەكانی ناوەندی خوێندنەوەكانی ئەدەبیاتی مندااڵنی زانستگای شیراز و باڵوگەی میچكا بكەم .ھەروەھا سپاسی دكتۆر
دەمھەوێ سپاس 
مەسیحی زەكاوەت بۆ پێداچوونەوەی وەرگێڕانەك ە دەكەم .ب ە ئاكام گەیشتنی ئەو پالن ە ب ە بێ پشتیوانی ئێلێكساندر فۆن ھۆم بۆڵت و زانستگای
ئەورووپایی فلێزبورگی ئاڵمان جێبەجێ نەدەبوو.
سەبا میرحوسێنی ـ وەرگێڕ

یادداشتی وەرگێڕێ کوردی

بۆ ئەوەی هەموو مندااڵنی واڵتەکەمان وێڕای مندااڵنی جیهان لە ناوەرۆک و زانیارییەکانی ئەو کتێبە کەڵک وەرگرن ،پاش ئاگادار بوون لەو پڕۆژەیەی

نەشری میچکا ،دەقە فارسییەکەم وەرگێڕایە سەر زمانی کوردی تا مندااڵنی کوردیش لە هەر کوێیەک دەستیان بەو کتێبە راگەیشت بیخوێننەوە و
کەڵکی لێ وەرگرن .سپاسی هەموو ئازیزانی بەشدار لەو کارە دا دەکەم و هیوادارم بە هەموومان بتوانین هەنگاوێکی باش بۆ مندااڵن هەڵبێنینەوە.
لەیال ساڵحی – وەرگێڕی کوردی

یادداشتی باڵوكەرەوە

ل ە سەرەتای باڵوبوونەوەی وایرووسی كڕۆناوە ،بڕیارم دا ب ە ھاوكاری باڵوكەرەوەی میچكا و باڵوكردنەوەی ئێلكتڕۆنی بەرھەمێكی شیاو بۆ مندااڵن،
ھەنگاوێك بۆ ئاگادار كردنەوەی بنەماڵەكان ل ە بواری بێھداشت و پاك و خاوێنی و پێشگرتن لە تووش بوون بە نەخۆشی کۆویدی  ١٩هەڵێنینەوە .تا

ئەوەی کە بە هۆی ناسیاوی لە مێژینەم لەگەڵ بنیاتنەری ناوەندی خوێندنەوەکانی ئەدەبیاتی مندااڵنی زانستگای شیراز ،دکتۆر مورتەزا خوسرەونیژاد،
لە وەرگێڕانی ئەو کتێبە بەنرخە کە پسپۆڕانی نەتەوەیە یەکگرتوەکانیش دانیان پێداناوە ئاگادرا بوومەوە.
ویڕای رێزم بۆ ئەو مامۆستا پایەبەرزە ،پێویستە سپاسی خاتوو سەبا میرحوسێنی (وەرگێڕ) ،بەڕێز دکتۆر مەسیحی زەکاوەت (هەڵەچن) ،خاتوو
میسا تەبەرزەدی (گڕافیست) ،رێزدار حیسام تەهرانی (بەڕێوەبەری بەرهەمهێنانی ناوەرۆک) و بەڕیز یەحیا دێهقانی (بەڕێوەبەری گشتی) بکەم.
من و تێکڕای ئەو ئازیزانە بە بێ هیچ قازانجێکی ماڵی ،ملمان لەبەر مل ئەو کارە نا تا ئەو بەرهەمە بە خۆڕایی بکەوێتە بەر دەستی مندااڵنی فارس
زمان و بنەماڵەکانیان.

شارام ئیقباڵزادە  -راوێژکاری بااڵی باڵوکەرەوەی میچکا

پێش گوتار
«پاڵەوانی من تۆی» بۆ ئەو مندااڵنە نووسراوە لە مەترسی هێرشی نەخۆشی کۆویدی  ١٩نیزیکن.
خوێندنەوەی ئەو کتێبە بە تەنیا کاری مندااڵن نییە و وا باشە دایک و باوک یان راهێنەر و مامۆستا هاوڕێیان بێ.
رێنوێنی کۆتایی کتێبەکە بە ناوی هێندێک کار بۆ پاڵەوانەکان ،بە زوویی باڵو دەبێتەوە .ئەو کتێبە هێندێک ر ێوشوێن بۆ خەریک بوون بە بابەتی
پێوەندیدار بەو نەخۆشییەوە و چاوەدێری سۆز و هەستەکانی مندااڵن بە دەستەوە دەدا و هێندێک چاالکیش بۆ سەرقاڵبوونیان دەخاتە بەر دەست.

دایە پاڵەوانی سارایە .چونکە باشترین دایک و خاسترین زانای

دونیایە! بەاڵم بەو حاڵەوە ئەویش نەیتوانیوە دەرمانێک بۆ وایرۆسی
کڕۆنا ببینێتەوە.

سارا لە دایکی پرسی »:ئەرێ وایرۆسی کڕۆنا چۆنە؟»

دایکی گوتی« :کۆویدی  ١٩یان هەمان وایرۆسی کڕۆنا ،ئەوەندە چکۆلەیە

بە چاویش نابیندرێ .بەاڵم بە کۆخە و پشمینی کەسانی نەخۆش ،یا بە

دەست لێدانی ئەوان لە شتەکانی دەور و بەریان ،باڵو دەبێتەوە.

ئەوانەی نەخۆش دەکەون ،لەشیان تای هەیە ،دەکۆخن ،تەنانەت
رەنگە نەتوانن بە هاسانی هەناسەش بکێشن».

سارا پرسی« :دەی چونکە ناتوانین بیبینین ،یانی ناتوانین لەگەڵیشی

بەشەڕ بێین؟»

دایکی واڵمی داوە« :دەتوانین لەگەڵی بەشەڕ بێین! هەر بۆیە دەمەوێ
ئاگات لەخۆت بێ .وایرۆس هەموو مرۆڤەکان نەخۆش دەکا و هەموو
کەسەکانیش دەتوانن یارمەتی یەکتر بدەن ،بۆوەی بتوانین لەگەڵی
بەشەڕ بێین .بە تایبەت منداڵەکان؛ ئەوانیش دەتوانین یارمەتیدەر بن.

تۆش دەبێ لەبەر دڵی هەموومان ئاگات لە خۆت بێ .پێم خۆشە تۆ
پاڵەوانی من بی».

ئەو شەوە کاتێک سارا دەچووە نێو جێگاکەی بخەوێ ،هەستی نەدەکرد
پاڵەوانە .شێوابوو .پێیخۆشبوو بچێ بۆ قوتابخانە .بەاڵم قوتابخانە
داخرابوو .پێیخۆشبوو هاواڵەکانی ببینێ ،بەاڵم ئەو کارش مەترسیدار

بوو .پێیخۆشبوو وایرۆسی کڕۆنا لە کۆڵ مرۆڤەکان بێتەوە .لە دڵی خۆیدا

کوتی« :پاڵەوانەکان هێندێک هێزی تایبەتیان هەیە» .دوایە چاوەکانی

قووچاند و بیری لەوە کردەوە« :من چ هێزێکی تایبەتم هەیە؟»
لە پڕدا کەسێک بانگی سارای کرد.

سارا بە ئارامی پرسی« :کێ بوو؟»

دەنگە واڵمی داوە« :بۆ ئەوەی ببی بە پاڵەوان چیت دەوێ سارا؟»

سارا گوتی« :دەبێ رێگایەک ببینمەوە بۆوەی بە هەموو مندااڵنی دونیا
بڵێم کە چۆن ئاگایان لە خۆیان بێ تاکوو بتوانن ئاگایان لە هەمووان
بێ».

دەنگەکە پرسی« :من چۆن دەتوانم یارمەتیت بدەم؟»

سارا گوتی« :من شتێکم دەوێ بتوانێ هەڵفڕێ...شتێک کە دەنگی زۆر
بەرز بێ...و هەڵبەت شتێکی وا کە بتوانێ یارمەتیم بدا»!

لە پڕدا شتێکی زۆر سەیر لە رووناکی مانگدا وەدیار کەوت :فووووە!

سارا بە سەرسوڕمانەوە پرسی« :تۆ کێێ؟»

ئەو بوونەوەرە سەیرە گوتی« :ئاریۆ»!

سارا گوتی« :من تا ئێستا قەتم ئاریۆ نەدیبوو»!

ئاریۆ گوتی« :دەی ،خۆ من هەمیشە هەر لێرە بووم .من لە نێو
دڵی تۆوە هاتووم»!

سارا گوتی« :ئەگەر تۆم لەگەڵ بی ...دەتوانم باسی وایرۆسی

کڕۆنا بۆ هەموو مندااڵنی دونیا بکەم! دەتوانم ببمە پاڵەوان!

بەاڵم ،دا راوەستە ئاریۆ با بزانم .ئێستا کە وایرۆسی کڕۆنا
باڵوبۆتەوە سەفەر کردن مەترسی نییە؟!

ئاریۆ کوتی« :هەر لەگەڵ من بە! تا کاتێک لەگەڵ منی هیچ
شتێک ناتوانێ زیانت پێ بگەیەنێ».

سارا سواری پشتی ئاریۆ بوو .ئەوان هەڵفڕێن .لە پەنجەرەی هۆدەکەوە بەرەو الی
ئەستێرەکان چوون .لە رێگادا ساڵویان لە مانگ کرد.

کاتێک خۆر هەاڵت ،ئاریۆ و سارا لە بیابانێکی جوان بوون .لە

الی ئەهرام نیشتنەوە .ئەو مندااڵنەی لەوێ خەریکی کایە کردن
بوون ،زۆریان پێخۆشبوو و دەستیان لە سارا و ئاریۆ هەڵێنا.

یەکێک لە منداڵەکان بە دەنگی بەرز کوتی« :بەخێر بێن .من
سەلیمم! ئەوە لێرە چ دەکەن ؟

ببوورن ،ئێمە ناتوانین لەوە زیاتر لێتان نزیک بینەوە .دەبێ النی
کەم میترێک لەیەک دوور بین».

سارا کوتی« :ئێمەش هەر لەبەر ئەوە هاتووینەتە ئێرە .ناوی من
سارایە ،ئەوەش ئاریۆیە.

ئەرێ دەتزانی منداڵەکان دەتوانن جیران و هاوڕێ و دایک و
باب و بابە گەورە و دایەگەورەکانیان لە مەترسی کڕۆنا رزگار

بکەن؟ هەموومان دەبێ «دەستەکانمان بە ئا و و سابوون
بشۆین .بۆ خۆمان دەزانین سارا .ئەگەر نەخۆش کەوتین

کاتی کۆخە و پشمین باسکمان لەبەر دەممان راگرین .بە جێی

ئەوەی لەگەڵ هاواڵەکانمان دەست لێکدەینەوە ،هەر دەستیان

لێ هەڵێنین تەواوە .ئێمە حەول دەدەین زۆرتر هەر لە ماڵێ

بمێنینەوە ،بەاڵم شارەکەی ئێمە زۆر ئاڵۆز و قەرەباڵغە و هەمووان
لە ماڵی نامێننەوە».

ئاریۆ کوتی« :رەنگە من بتوانم لەو شتەیاندا یارمەتیتان بدەم.

راستە ئەوان ناتوانن وایرۆسی کڕۆنا ببینن ،بەاڵم خۆ دەتوانن

من ببینن .زوو سوار بن .بەاڵم تکاتان لێدەکەم لەسەر دوو

باڵەکەم دانیشن بۆوەی النیکەم میترێک لەیەکتری دوور بن».

سارا و سەلیم لەسەر باڵەکانی ئاریۆ دانیشتن.
ئاریۆ بەسەر شاردا هەڵدەفڕی و هاواری

دەکرد و گۆرانی دەگوت .سەلیم رووی لە

مندااڵنی سەر شەقام کرد و هاواری کرد:

«بچن بە بنەماڵەکانتان بڵێن مانەوە لە ماڵێ

زۆر باشترە! مانەوە لە ماڵ باشترین رێگای
ئاگاداری کردنە لەیەکتر»!

خەڵکی کە پێیان سەیر بوو ،دەستیان

لێهەڵێنان و بە قسەی ئەوان گەڕانەوە بۆ

ماڵەکانیان.

ئاریۆ بەرەو بەرزایی رۆیشتەوە و

سەلیم لە خۆشیان یەک بە خۆی

گوڕاندی .لە نێو هەورەکان فڕۆکەیەک

لێیان نزیک بۆوە و موسافیرەکان

بە سەرسوڕمانەوە چاویان لێکردن.

سەلیم کوتی« :خەڵکی ئیتر ناتوانن

بچن بۆ سەفەر .النیکەم جارێ ناتوانن.

واڵتان سنوورەکانی خۆیان بەستووە و هەموو

کەسێک دەبێ هەر لەو جێی خۆی و لە الی
خۆشەویستانی بمێنێتەوە».

سارا کوتی« :دە ئەگەر وایە زۆر شت دەبێ بگۆڕدرێ ،ئەوە کەمێک دەمترسێنێ».

ئاریۆ کوتی« :سارا! جاری وایە گۆڕان دەبێتە هۆی سەرلێشێوان و ترس .من کاتێک

دەترسم زۆر بە ئارامی هەناسە هەڵدەکێشم و کاتێک هەناسە دەدەمەوە دەرێ ئاور لە
زارمەوە دێنمە دەر»!

گڕێکی گەورە لە دەمی ئاریۆوە هاتە دەرێ!

ئاریۆ پرسی« :ئیوە کاتێک دەترسن چۆن خۆتان ئارام دەکەنەوە؟»

سارا کوتی« :من بیر لە کەسێک دەکەمەوە کە هێمنم دەکاتەوە».

سەلیم کوتی« :منیش هەر وام .بیر لەو کەسانە دەکەمەوە کە بیری ئەوان هێمنم دەکاتەوە.

بۆ وێنە بابە گەورە و دایە گەورە .زۆرم بیر کردوون .ئێستا ناتوانم لە باوەشیان کەم .چون

رەنگە نەخۆشیان کەم .ئێمە زۆربەی ئاخری حەفتانە دەچووین بۆ الیان .بەاڵم ئێستا ناکرێ،
چون دەبێ زۆرمان ئاگا لێیان بێ».

سارا پرسی« :دەتوانێ پێوەندییان پێوە بکەی؟»

سەلیم کوتی« :ئەیچۆن! ئەوان هەموو رۆژێ پێوەندیم پێوە دەکەن و منیش باسی هەموو

ئەو کارانەیان بۆ دەکەم کە لە ماڵێ کردوومن .ئاوا ئارام دەبمەوە .ئەوانیش ئاوا دڵیان
خۆشترە».

ئاریۆ کوتی« :دە ئاسایییە ،دڵمان بۆ ئەو کەسانە بگیرێ کە لە کاتی وا دا ناتوانین بیان

بینین .ئەوە نیشانەی ئەوەیە ئەو کەسانە چەندە بۆ ئێمە گرینگن .پێتان خۆشە پاڵەوانەکانی

دیکەش ببینن؟»

سارا و سەلیم بە دڵخۆشییەوە کوتیان« :زۆرمان پێخۆشە».

ئاریۆ کوتی« :دەی باشە .ساشای هاواڵم هێزێکی تایبەتی هەیە .بڕۆن با بڕۆین»!

ئاریۆ بەرەو عەرزی هەڵفڕی و لە الی دێیەکی چکۆلە نیشتەوە .کچێک لە

حەساری ماڵەکەیان گوڵی دەچنی .کاتێک ئەو مندااڵنەی دیت لە سەر باڵی
ئاریۆ دانیشتبوون ،پێکەنی.

کچەکە کوتی« :ئاریۆ ،چونکە دەبێ النیکەم میترێک لەیەک دوور بین ،هەر

لێرەوە باوەشت بۆ دەکەمەوە! ئەوە لێرە چ دەکەن؟»

ئاریۆ کوتی« :ئەوە منیش باوەشم بۆ کردییەوە ساشا .زۆرم پێخۆشە

دەتوانین بە قسە و کارەکانمان بۆ یەکتری بسەلمێنین چەندمان یەکتری بۆ
گرینگە .پێمخۆشبوو هاواڵەکانم لەگەڵ هێزی تایبەتی تۆ ئاشنا بکەم.

ساسا پرسی« :هێزی تایبەتی من؟»

ئاریۆ کوتی« :لەو کاتەوە یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵەکەت نەخۆش کەوت

لە ماڵێ مایەوە تا دڵنیا بی وایرۆسی کڕۆنا بۆ کەس ناگوێزییەوە».

ساشا کوتی »:راست دەکەی .باوکم نەخۆش کەوتووە لە سەر تەختی

خەوەکەی راکشاوە تا بە تەواوی چاک بێتەوە.

هەڵبەت زۆریش خراپ نییە ها! پێکەوە کایە دەکەین ،ئاشپەزی

دەکەین ،دەچینە حەسارێ و لە الی یەک خواردن دەخۆین .من و

براکانم وەرزش و سەما دەکەین ،کتێب دەخوێنێنەوە ،ئاوا دەتوانم

ئەو کاتەی قوتابخانەش داخراوە شت فێر ببم .ئەخەر جار جار دڵم

بۆ قوتابخانە دەگیرێ .لە سەرەتاوە مانەوە لە ماڵێ جۆرێک بوو،
بەاڵم ئێستا پێی راهاتووم».

ئاریۆ کوتی« :ساشا ،ئەوە کارێکی هەر وا سادە نییە .تۆ خۆت
سەرقاڵ دەکەی و لە الی خۆشەویست و ئازیزانت لە ماڵێ

دەمێنییەوە .ئەو شتانە تۆیان لە الی من کردووەتە پاڵەوان».
سەلیم پرسی« :ئەی لە ماڵێ تووشی شەڕ نابی؟»

ساشا کوتی «جاری وایە بەیچۆن .دەبێ زۆرمان سەبر هەبێ و

یەکتری قەڵس نەکەین و زووش داوای لێبووردن لەیەکتر بکەین.

ئەوە هێزێکی زۆر تایبەتە ،چون ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی هەم

خۆمان و هەم ئەوانی دیکە هەستێکی خۆشمان هەبێ .جاری واشە
پێم خۆشە بە تەنیا بم .من پێم خۆشە بە تەنیا گۆرانی بڵێم و سەما

بکەم! جار جاریش زەنگ بۆ هاواڵەکانم لێدەدەم»...

سارا لە ئاریۆی پرسی« :ئەی ئەوانەی لە ماڵێ دوورن یان هەر
ماڵیان نییە دەبێ چ بکەن؟»

ئاریۆ کوتی« :پرسیارێکی زۆر باش بوو .وەرە با بچین بزانین ئەوان
چ دەکەن؟»

ئەوان مااڵواییان لە ساشا کرد و دیسان وەڕێ کەوتنەوە .لە دوورگەیەک
کە هەر چوار دەوری ئاو بوو نیشتنەوە؛ هەواش گەرمتر بوو.

ئەوێ ئوردووگایەکی زۆر ئاڵۆز و قەرەباڵغ بوو.

کچێک ئەوانی دیت و لە دوور را دەستی لێ هەڵێنان.

کچەکە بە دەنگی بەرز کوتی« :سالو ئاریۆ .دڵخۆشم کە دیسان
دەتبینمەوە».

ئێمە دەبێ النیکەم میترێک لەیەکتر دوور بین ،هەر بۆیە لێرەوە قسەت

لەگەڵ دەکەم .زۆرم پێخۆشە ئەو هاوااڵنەت بناسم .من ناوم لەیالیە».

ساڵو لەیال! من سارام و ئەوەش سەلیمە .وادیارە لەبەر کڕۆنا چاک ئاگات
لە خۆتە .چی دیکەش دەکەی؟»

لەیال واڵمی داوە« :دەستەکانمان بە ئاو و سابوون دەشۆین».

سەلیم کوتی« :کاتی پشمین و کۆخینیش باسکتان دەدەنە بەر دەمتان؟»
لەیال کوتی« :دەکرێ پێشانم دەی چۆن وا بکەم؟ سەلیمیش پێی نیشان
دا.

لەیال کوتی « :ئێمە حەول دەدەین بە هێز بی ،بەاڵم شتێک من نیگەران
دەکا .دەتوانم بۆتانی باس بکەم؟ بیستم کەسێک نەخۆش کەوت و

مرد .من زۆر دەترسم .ئەوە راستە هیندێک کەس لەبەر وایرۆسی کڕۆنا
دەمرن؟»

ئاریۆ هەناسەیەکی قووڵی هەڵکێشا و لەسەر عەرزی دانیشت و کوتی:

«ئەوە راستە پاڵەوانە چکۆلەکان! چاو ،کەمێک سەیرە .هێندێک لە

خەڵکی حاڵیان زۆر تێک ناچێ ،هێندێک کەسیش زۆر خراپ تێک دەچن
و هێندێک کەسیش لەوانەیە بمرن .هەر بۆیە دەبێ وریای پیرە پیاو

و پیرێژنەکان و ئەوانەی نەخۆشی دیکەیان هەیە ببین ،چون ئەوان

نەخۆشیەکە زیاتر مەترسییان بۆ ساز دەکا .ئەو دەمانەی زۆر دەترسین
وەبیرهێنانەوەی شوێنێکی هێمن و بێ مەترسی دەتوانێ یارمەتیمان

بدا .پێتان خۆشە ئێستا وا بکەین؟»

هەموو قەبووڵیان کرد .ئاریۆ داوای لێکردن خۆیان لە شوێنێکی هێمن و
بێ مەترسی بێێننە بەر زەینیان.

ئاریۆ کوتی« :بیر لە بیرەوەری و کاتی ئارامیتان بکەنەوە».

دواتر لێی پرسین چی دەبینن ،چ هەستێکیان هەیە و چ بۆنێکیان بۆ
دێ .لێی پرسین کەسێکتان خۆشدەوێ کە بانگیشتنی کەن بۆ ئەو

شوێنە هێمنە و قسەی لەگەڵ بکەن؟».

ئاریۆ کوتی« :هەر کاتێک ناڕەحەت بوون و هەستتان بە مەترسی کرد

بچنە ئەو شوێنە هێمنە .ئەوەش هێزی تایبەتی ئێوەیە .دەتوانن بەشی

بنەماڵە و هاواڵەکانیشتان بدەن .لە بیریشتان بێ ئێوە بۆ من و زۆر

کەسی دیکە گرینگن .لە بیر بوونی ئەوەش کە ئیوە بۆ خەڵکی گرینگن،
یارمەتیتان دەدا».

لەیال کوتی« :هەموومان دەتوانین ئاگامان لە یەکتری بێ».

ئاریۆ کوتی« :راستە لەیال! لە هەر کوێ بین دەتوانین ئاگامان لەیەکتر بێ .پێت خۆشە لە دوایین سەفەردا هاوڕێمان بی؟»

لەیال بڕیار یدا لەگەڵ ئاریۆ و هاواڵە نوێیەکانی هاوڕێ بێ .سارا دڵخۆش بوو کە لەیالش هاوڕێیانە ،چون دەیزانی جاری وایە پێوستیە یارمەتی یەکتر

بدەن .بە ئارامی لە بێدەنگیدا هەڵفڕێن؛ لەیال دەیزانی هاواڵە تازەکانی ئاگایان لێیەتی.

لە دوورەوە شاخە بەفراوییەکان وەدیار کەوتن و ئاریۆ لە شارێکی

چکۆلە نیشتەوە .منداڵەکان لە قەراغ چۆم کایەیان دەکرد .یەکێک
لە منداڵەکان هەرای ئاریۆی کرد و دەستی لێهەڵێنا.

ئاریۆ کوتی« :ساڵو کیم! منداڵەکان ،دەمهەوێ چەند کەس لە

هاواڵەکانمتان پی بناسێنم کە نەخۆشی کڕۆنایان گرتبوو و ئێستا

چاک بوونەتەوە.

سەلیم پرسی« :چۆن بوو ،دا بیڵێ؟»

کیم واڵمی داوە« :دەکۆخیم و جار جاریش لەشم گەرم دادەهات.
زۆریش ماندوو بووم و چەند رۆژێک پێمخۆشنەبوو کایە بکەم.

بەاڵم لە ماڵێ راکشام و حەسامەوە و بنەماڵەکەشم ئاگایان لێم

بوو .هێندێک لە دایک و باوک و دایە گەورە و بابه گەورەکانمان
مەجبوور بوون بچنە نەخۆشخانە .پەرەستار و دکتۆرەکان زۆر
لەگەڵیان میهرەبان بوون و ناسیاوەکانیش لە ماڵێ یارمەتی

ئێمەیان دەدا .دوای چەند حەوتوو دیسان هەموو شتێک وەک
خۆی لێهاتەوە».

یەکێکی دیکە لە منداڵەکان کوتی « :من هاواڵی کیمم .نەخۆش کەوتنی کیم نەبووە هۆی ئەوەی

هاواڵەتی خۆمان تێک بدەین .ئەگەرچی ماوەیەک نەمدەتوانی بیبینم بەاڵم هەمیشە هەر لە بیری
دابووم؛ ئێستاش دڵخۆشم کە دەتوانین دیسان پێکەوە کایە بکەین».

ئاریۆ کوتی« :جاری وایە باشترین کارێک کە دەتوانین بۆ هاواڵەکانمانی بکەین ئەوەیە کە ئاگامان

لێیان بێ ،تەنانەت ئەگەر مەجبوور بین ماوەیەکیش لەیەکتری دوور کەوینەوە».

لەیال کوتی« :ئەوانە ئەو کارانەن کە دەتوانین بۆ یەکتری بکەین».

سەلیم کوتی« :جا رۆژێکیش دیسان دەتوانین پێکەوە کایە بکەین و وەک رابردوو بچینەوە بۆ قوتابخانە».

کاتی گەڕانەوە بۆ ماڵێ بوو .سارا و هاواڵە تازەکانی مااڵواییان لێک کرد؛ ئەوان بەڵێنیان بە یەکتری دا ئەو سەفەرە سەیرە پڕ بەسەرهاتە قەت لە بیر نەکەن.
سارا چون نەیدەتوانی ماوەیەک هاواڵەکانی ببینێ دڵی گیرابوو .بەاڵم کاتێک وەبیر قسەی هاواڵەکەی کیم کەوتەوە کەمێک هەستی بە باشی کرد:
ئەگەر نەتوانین خەڵکی ببینین ئەوە بەو مانایە نییە کە ناتوانین خۆشمان بوێن.

ئاریۆ هەموو منداڵەکانی گەیاندەوە ماڵەکانیان

و بەر لەوەی بڕوا چاوەڕێ مایەوە تا سارا خەوی
لێکەوێ.

سارا کوتی« :دەتوانین سبەینێ دیسان ئەو
کارانەی ئەوڕۆ بکەینەوە؟»

ئاریۆ واڵمی داوە« :نا ،جارێ کاتی ئەوەیە لەگەڵ
بنەماڵەکەت بی سارا .لە بیرت بێ ،بە شوشتنی

دەستەکانت و مانەوە لە ماڵێ دەتوانی ئاگات لەو
کەسانە بێ کە خۆشت دەوێن .منیش هەمیشە
لەگەڵتم؛ هەر کاتێک بچییە شوێنە هێمنەکەت،

دەتوانی ببیە هاوڕێی من».

سارا بە ئارامی گوتی« :تۆ پاڵەوانی منی».

ئاریۆش کوتی »:تۆش پاڵەوانی منی سارا! تۆ

پاڵەوانی هەموو ئەو کەسانەی خۆشیان دەوێێ!»

سارا خەوت .سبەینێ کاتێک لەخەو هەستا ،ئاریۆ رۆیشتبوو.

سارا چووە شوێنە هێمنەکەی تا لەگەڵ ئاریۆ قسە بکا .دواتر
ئەو شتانەی لە سەفەرە پڕ بەسەرهاتەکەی دا دیتبووی

کێشاوە .بە نەقاشییەکانییەوە هەاڵت بۆ الی دایکی.
دەیویست بۆ ئەویشی بگێڕێتەوە.

سارا کوتی« :دایە ئێمە هەموومان دەتوانین ئاگامان

لەیەکتری ببێ .من لە سەفەرێکی پڕ بەسەرهات دا ،زۆر
پاڵەوانم ناسی».

دایکی کوتی« :راست دەکەی سارا گیان! زۆر کەسی پاڵەوان
لە بەرانبەر کڕۆنا دا ئاگایان لەخەڵکە ،وەک پەرەستار و

دکتۆرەکان کە کارەکەیان بێ وێنەیە .بەاڵم تۆ وەبیرت

هێنامەوە کە ئێمە هەموومان دەتوانین هەموو رۆژێک
پاڵەوان بین ،تۆش گەورەترین پاڵەوانی منی».

